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FESTA DE NATAL 2010
Texto: Nilza Cruz – Curso de Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade 
Fotografias: alunos do Curso de Fotografia 

Para comemorar esta época festiva, a co-
munidade Epadiana reuniu-se no Pavilhão 
Desportivo na Universidade Lusófona. O 
mérito da organização e produção do even-
to é atribuído aos alunos do segundo ano do 
Curso de Organização de Eventos e contou 
com a participação de diversos participantes 
e com actividades dos alunos dos Cursos 
de Fotografia (Postal de Natal e Cobertura 
Fotográfica do Evento), Apoio à Infância 
(Casinha de Chocolate e Pinturas Faciais), 
Audiovisuais (Cobertura Audiovisual do 
Evento) e Comunicação (Movimento Free 
Hugs), Design (Decoração do Espaço). 

A festa, que durou cerca de uma hora, foi 
constituída por actuações diversas (es-
pectáculos de dança e concertos ao vivo), 
exibição da maquete do filme publicitário 
da EPAD (projecto realizado pelos alunos 
dos cursos de Comunicação: Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade e de Au-
diovisuais) entrega de prémios do ‘Corta 
Mato Escolar’ e dos trabalhos vencedores 
do ‘Concurso de Expressão Plástica’. O 
divertido, surpreendente e inesperado 
FlashMob, protagonizado por Profes-
sores e Alunos da EPAD animou  todos os 
presentes. 

‘Xmas Revival’ foi o mote para a realização de mais uma edição da Festa de 
Natal da EPAD. A campanha do evento passou pela reprodução fotográfica, 
pelos alunos do Curso de Fotografia, de um quadro vivo, a partir do original 
de Gerard Von Honthorst que ilustra o nascimento de Jesus Cristo.

Alunos de Fotografia 
fazem reportagem no 
Mercado de Arroios
a imagem como documento de 
registo e exploração do meio 
envolvente
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Antigos alunos 
falam do seu sucesso 
pós-formativo
testemunhos do resultado de 
uma formação de qualidade na 
EPAD

: : página 12 : :

 

 

Um dos mais reconhecidos 
fotógrafos da actualidade 
esteve à conversa com o 

insight@EPAD e contou um 
pouco da sua vida e da sua 

prática profissional

: : página 8 : :

Entrevista com

Simon 
Frederick

Novo ano lectivo 
começou com balanço 
de actividade
um ano em revista com base 
nos projectos e actividades 
desenvolvidas

: : página 3 : :

EPAD destaca-se 
com prémios em 
diferentes áreas
alunos continuam a surpreender 
com as suas qualidades e 
empenho

: : página 14 : :

Comunidade escolar 
invadiu praia de 
Carcavelos
a grande família EPAD reunida 
para celebrar o desporto e a 
amizade
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A Direcção da EPAD - Escola 
Profissional de Artes Tec-
nologias e Desporto – for-
talece de ano, para ano, o 
investimento no desenvol-
vimento pessoal, académi-
co e profissional dos seus 
alunos. Pretendemos que 
os alunos tenham acesso a 
uma formação sólida e ri-
gorosa junto dos melhores 
profissionais do ensino e 
que integrem, gradualmente, 
projectos de enriquecimento 
curricular e cultural. O Jor-
nal Escolar Insight@EPAD 

é mais um projecto extra-
curricular promovido pela 
EPAD que a Direcção Exe-
cutiva e Pedagógica apoiou 
na totalidade, desde o seu 
surgimento.
A construção de um futuro 
sólido para os jovens que 
se encontram connosco 
passa, não somente pela 
formação em sala de aula, 
mas também em contextos 
externos à escola. Assim, 
o Núcleo de Jornalismo e 
Fotojornalismo da EPAD 
e o Jornal Insight@EPAD 

- produto do seu trabalho - 
revela uma das metodolo-
gias da Escola que inserem 
a escolarização numa ver-
tente prática e profissio-
nalizante, proporcionando 
aos alunos a oportunidade 
de se relacionarem com 
outras realidades, travarem 
conhecimento com grandes 
profissionais das diferentes 
áreas e, acima de tudo, po-
derem praticar a sua ex-
pressão escrita e o gosto 
pelo jornalismo e conheci-
mento da actualidade. 
Este projecto é aberto a 
qualquer aluno da comu-
nidade escolar que tenha 
interesse em fomentar as 
diversas áreas do conheci-
mento, materializadas nas 
diferentes temáticas abor-
dadas no jornal. 
Importa referir a varie-
dade de temas em foco no 
Insight@EPAD e a vontade 
em manter a comunidade 
informada acerca de tudo o 
que ocorre dentro e fora da 
escola de um modo impar-
cial e objectivo. As secções 

do jornal vão desde a Actua-
lidade, Viagens e Destinos, 
Ambiente, Desenvolvimen-
to Sustentável, Responsa-
bilidade Social, Tendências, 
Reportagens diversas, En-
trevistas a Profissionais de 
destaque, Foto-Reportagens, 
Emprego e Estágios, Even-
tos, História, Desporto Es-
colar, Cultura, Literatura, 
Línguas, Casos de Sucesso 
de ex-alunos EPAD, Car-
toon e Crónicas da Actu-
alidade. A publicação será 
trimestral e integralmente 
realizada pelos alunos in-
tervenientes. Encaramos o 
capital humano como uma 
mais-valia para o desen-
volvimento sustentado do 
projecto EPAD e colocamos 
o nosso futuro no valor 
gerado pelos nossos alunos. 
Os sinceros parabéns da Di-
recção aos alunos e muitos 
professores que tornaram 
possível mais um projecto 
de sucesso na EPAD!

Maria Conceição Caldeira
Directora Executiva da EPAD

Insight@EPAD: 
O Projecto |  Foi criado com 
o intuito de desenvolver uma 
ponte de comunicação entre 
a Direcção da EPAD (Escola 
Profissional de Artes Tecno-
logias e Desporto), o mundo 
exterior e toda a Comuni-
dade Escolar, que juntos con-
tribuem para que o projecto 
EPAD prospere no mercado 
do Ensino Profissional. Este 
jornal escolar surge como 
uma oportunidade de en-
volver todos os alunos num 
projecto conjunto que as-
sume como objectivo a trans-
missão de notícias internas, 
respeitantes à Comunidade 
Escolar, assim como assuntos 
da sociedade actual. Preten-
demos democratizar a infor-
mação no interior da EPAD, 
acessibilizando-a aos alunos 
que se encontram a estu-
dar nos três pólos da Escola, 
mantendo-os informados so-
bre os diversos assuntos que 
os rodeiam. 

Linha Editorial | Preten-
demos transmitir uma infor-
mação transparente, clara e 
concisa para todo o público 
da EPAD. A nossa linha edi-
torial pretende ser informal 
e adequada ao público-alvo, 
mas sóbria em toda a in-
formação transmitida. A 
publicação contempla um 
extremo cuidado na selecção 
dos conteúdos redactori-
ais, salvaguardando-se de 
conteúdos sensacionalistas 
cujas fontes não sejam con-
sideradas fiáveis ou seguras, 
ou cujo conteúdo seja difa-
matório e intrusivo. 

Missão | A missão do In-
sight@EPAD é atingir os 
alunos, de forma a demo-
cratizar a informação inter-
namente, tornando assim 
mais fluida e acessível a co-
municação no meio EPAD e 
nos seus três pólos de actua-
ção. Pretendemos ainda que 
o presente projecto apoie 

toda a comunidade esco-
lar no que toca ao esclare-
cimento de informações de 
carácter geral e particular de 
cada curso.

Visão | A visão deste projec-
to assenta na criação de um 
maior elo de ligação entre 
toda a comunidade e famí-
lia EPAD, desde os quadros 
superiores até aos alunos, 
abrangendo toda a popula-
ção interna da escola, insti-
gando assim a uma maior 
motivação por parte dos for-
mandos em frequentar a es-
cola. Visamos ainda manter 
informada toda esta comu-
nidade acerca de assuntos 
relevantes quer ao nível es-
colar quer ao nível público. 

Valores | O Insight@EPAD 
assume como valores a ac-
tualização dos conteúdos 
do jornal, a transparência 
quanto à informação e à 
forma como os assuntos são 

abordados, a acessibilidade à 
aquisição do jornal entre to-
dos os públicos internos.

Núcleo de Jornalismo e 
Fotojornalismo | Dirige-se 
a todos os cursos que tenham 
o gosto por jornalismo e que 
disponham de tempo extra 
para a actividade, aos alu-
nos com gosto pela escrita e 
fotografia. A participação é 
livre a todos os alunos, de-
vendo apenas remeter um 
mail com a sua candidatura 
para:
jornalinsight@epad.edu.pt

Um bem-haja a todos os alu-
nos e professores que tor-
naram possível a implemen-
tação deste projecto.

Os Professores,

Catarina Gouveia
Miguel Brazete 
Nuno Martinho
Equipa da Direcção do Jornal
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RETROSPECTIVA:
Balanço do ano lectivo 2009-2010
‘Gerar valor para o exterior’
Texto: Nilza Cruz e Patrícia Pereira – Curso de Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade
Fotografias: alunos do Curso de Técnico de Fotografia

O “1º Colóquio de Comuni-
cação Criativa, Marketing e 
Eventos”, organizado pelos 
e para os alunos dos cursos 
de Comunicação e de Even-
tos, teve a comparência de 
profissionais das áreas que 
partilharam o seu conheci-
mento com os mesmos. O 
evento teve lugar, em Fe-
vereiro de 2010, no Insti-
tuto das Novas Profissões 
(INP) e surgiu da necessi-
dade de se criar uma ponte 
entre os jovens estudantes 
e os profissionais. Os ora-
dores foram: Eduardo Gar-
cia (AYR Consulting Trend 
& Innovation), André Ra-
banea (Sócio Fundador 
da Torke), Daniel Caeiro 
(Torke 2.0) e Cristina Fer-
nandes de Abreu (Mixreel). 
Uma segunda edição do 
evento, a decorrer em Fe-
vereiro de 2011, promete 
mais novidades. 
Em Abril de 2010 decorreu o 
Seminário EPAD: “12 Anos 
de Escolaridade – Novos 

Desafios para a Escola” des-
tinado a Docentes, Psicólo-
gos, e Profissionais ligados 
ao Ensino ou à Pedagogia 
em Portugal, também este 
organizado e produzido 
com o forte apoio dos alu-
nos. Para este evento, espe-
cialistas reuniram-se com o 
intuito de discutir os novos 
desafios das instituições es-
colares profissionalizantes. 
O seminário recebeu ilus-
tres convidados. O leque de 
oradores foi formado por: 

Professor Manuel Damá-
sio (Presidente do Grupo 
Lusófona), Dra. Maria da 
Conceição Caldeira (Direc-
tora Executiva da EPAD), 
Dr. José Leitão (DRELVT 
– Direcção Regional de 
Ensino de Lisboa e Vale 
do Tejo), Dr. Carlos Vieira 
(Vice Presidente da ANE-
SPO – Associação Nacional 
de Escolas Profissionais), 
Dra. Carmo Gomes (Vice 
presidente da ANQ – Agên-
cia Nacional para a Qualifi-
cação), Professora Ana Ma-
ria Bettencourt (Presidente 
do CNE – Conselho Nacio-
nal de Educação), Dr. Fran-
cisco Madelino (Presidente 
do Conselho Directivo do 
IEFP – Instituto do Em-
prego e Formação Profis-
sional), Dra. Elsa Estrela 
(Investigadora do CEIEF da 
ULHT e do Observatório 
de Políticas de Educação) e 
Pedro Sousa Tavares (Jor-
nalista do Diário de Notí-
cias). O Seminário ofere-

ceu ainda três diferentes 
workshops, tendo sido o 
1º acerca de Mediação ou 
Relação Escola-Família, di-
namizado por Ana Isabel 
Pereira (Universidade de 
Lisboa), o 2º sobre a Gestão 
Comportamental da Sala 
de Aula, dinamizado por 
Carlos Fernandes da Silva 
(Universidade de Aveiro) e 
o 3º destinado às Ofertas 
Profissionalmente Quali-
ficantes, dinamizado por 
José Alberto Leitão (IEFP).

Foi ainda exposto o novo 
vídeo institucional da 
EPAD, com os comentários 
da jornalista Maria João 
Martins (Jornal de Letras) 
e o Professor José Manuel 
Canavarro (Universidade 
de Coimbra).

A noite de 7 de Maio foi 
dedicada à Publicidade, 
com uma ida à “Noite da 
Publicidade – Publidevora-
dores” no Grande Auditório 
do ISCTE. Este evento, que 
se realiza anualmente em 
mais de 160 cidades, teve 
início às 23 horas e contou 
com cerca de cinco horas de 
exibição de filmes publici-
tários mundiais e de várias 
épocas.
Ainda no mês de Maio, 
esteve patente na EPAD 
a Exposição de Fotografia 
dos alunos do Curso, gerida 
pelo Coordenador, o Pro-
fessor Nuno Martinho. A 
cobertura fotográfica da 
‘2ª Corrida Novas Opor-
tunidades: Aprender Com-
pensa’ ficou, também, ao 
encargo dos formandos do 
curso, sendo que os alunos 
dos Cursos Profissionais 
de Animação Sociocultural 
e Apoio à Infância par-
ticiparam na actividade, 
coordenados pelos respon-
sáveis, respectivamente os 
Professores Luís Martins 
e Cristina Simões. Correr, 
simbolicamente, por um 

país mais qualificado, foi 
o desafio da Agência Na-
cional para a Qualificação 
(ANQ). A resposta dos alu-
nos da EPAD concretizou-se 
através de actividades de 
animação e entretenimento 
das crianças participantes, 

nos Jardins de Belém, em 
Lisboa. 
Os alunos de Animação 
Sociocultural enfatizaram 
ainda a ideia de ‘Responsa-
bilidade Social’, coordena-
dos pelo Professor Luís 
Martins, ao desenvolverem 
uma acção de convívio lúdi-
co destinado aos idosos do 
Centro Paroquial de Arroios 
no dia 12 de Junho de 2010. 
A actividade ‘Quem conta 
um conto?’, decorrida em 
Setembro, com a direcção 
da Professora Anabela Sal-
gado, abarcou todos os alu-
nos dos cursos de Educação 
e Formação da EPAD. Nesta 
acção, cada aluno criou um 
conto infantil que depois 
foi reunido numa antolo-
gia, de forma a fomentar 
a transversalidade de sa-
beres e aptidões e a inter-
disciplinaridade. Durante 
o mesmo período, o Depar-
tamento de Língua Inglesa 
da EPAD levou a cabo uma 
iniciativa junto dos alunos 
do Curso Profissional de 
Turismo, no âmbito do fes-
tejo do ‘Dia Europeu das 
Línguas’ (26 de Setembro), 

que consistiu na troca de 
postais entre os alunos da 
EPAD e os de outras esco-
las da União Europeia. Co-
ordenada pelas Professoras 
de Inglês – Ângela Silvério 
e Maria Gomes –, a inicia-
tiva realçou a importância 
do conhecimento da lín-
gua Inglesa para os alunos 
do Ensino Profissional, 
revelando-se esta valência 
como determinante para a 
boa prática profissional. 
A convite da DRELVT (Di-
recção Regional de Edu-
cação de Lisboa e Vale do 
Tejo) a EPAD voltou a fazer 
uma exposição coordenada 
pelos Professores Sara Ron-
con, Miguel Brazete e Ana 
Raposo. A mostra, subor-
dinada ao tema “EPAD – 
Escola em Evolução”, teve 
a produção das turmas do 
Curso Profissional de De-
sign, e o apoio de alunos 
de outros Cursos Profissio-
nais – Turismo, Fotografia, 
Eventos e Comunicação, 
orientados pelos respectivos 
coordenadores. A exposição 
foi dividida em três áreas, 
tendo sido a primeira sobre 
a Formação em Contexto 
de Trabalho com exemplos 
de trabalhos desenvolvidos 
pelos alunos durante esse 
mesmo período formativo. 
A segunda contemplou a 
Divulgação, com a mostra 
de imagens de actividades 
produzidas para a divulga-
ção dos Cursos, e por fim 
os registos fotográficos das 

principais acções realizadas 
ao longo do ano lectivo, 
como a Viagem de Estudo 
a Paris, a Festa de Natal, 
Iniciação ao Ski, a ‘Casa do 
Terror’ - Halloween –, entre 
outras. A Inauguração Ofi-
cial foi guiada por duas alu-
nas do Curso de Turismo.
Em Junho a comunidade 
‘Epadiana’ voltou-se a re-
unir, na Praia de Carcavelos, 
para celebrar o aniversário 
da escola. Durante o dia os 
alunos participaram nas 
actividades de Voleibol de 
Praia, Jogo do ‘Vale (quase) 
Tudo’, tiraram as tradicio-
nais fotografias de turma, e 
fizeram um quiz de cultura 
geral. 
E porque o empreendoris-
mo e profissionalismo são 
as principais apostas da Di-
recção da EPAD, a Empresa 
‘TECTUR’, criada por alu-
nos do Curso Profissional 
de Técnico de Turismo, 
com a orientação da Co-
ordenadora do Curso Ana 
Raposo, foi apurada, entre 
duzentas mini-empresas, 
de todo o país, para integrar 
a final da Competição Na-
cional Junior Achievement 
“Aprender a Empreender”. 
Os alunos do Curso Profis-
sional de Design partici-
param (à semelhança do 
ano anterior) na iniciativa 
‘com.arte.10’, sob o apoio 
da Professora Sara Roncon 
– Coordenadora do Curso 
- e do Professor Francisco 
Coelho, ao longo do mês de 

O ano lectivo de 2009-2010 na EPAD foi recheado de projectos. Os ‘Edpadianos’ desen-
volveram, transversalmente aos diferentes cursos, acções entre as quais poderemos 
destacar algumas. A Agenda Cultural da Escola é vista, pela comunidade ‘Epadiana’, como 
um veículo que abre portas para a cultura, o saber e vivências extra-curriculares que en-
riquecem o processo de aprendizagem dos alunos.

Seminário EPAD: “12 Anos de Escolaridade – Novos           
Desafios para a Escola” 

Exposição na DRELVT - “EPAD, uma escola em evolução”

2ª Corrida Novas Oportunidades: Aprender Compensa

1º Colóquio de Comunicação Criativa, Marketing e Eventos
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Abertura do Ano Lectivo 2010-2011
Texto: Natasha Marques e Sara Loução – Curso de Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade

Maio. A iniciativa consistiu 
num concurso de artistas 
plásticos que ornaram as 
montras das lojas partici-
pantes. Para além dos alu-
nos da EPAD, participam 
neste evento nomes presti-
giados como Victor Belém, 
Guilherme Parente, Aida de 
Sousa Dias, entre outros. 
Os formandos desenvol-
veram todo o trabalho de 
montagem e instalação da 
montra da loja Kore, em 
Cascais. A EPAD viu ainda 
os seus alunos ligados à 
área de tecnologias de in-
formação distinguirem-se, 
a nível nacional, junto da 
Associação para a Pro-
moção do Multimédia e da 
Sociedade Digital (APMP). 
A quinta edição do ‘Prémio 
Nacional Multimédia’, pro-
movido pela APMP, revelou 
a turma finalista do Curso 
Profissional de Multimé-
dia, com a orientação do 
Professor Diogo Andrade 
e do Coordenador Nuno 
Gonçalves, como a vence-
dora do Prémio Sony Es-
colas (HD), com o projecto 
“Na Pele de...”, “In the skin 
of…”, com um filme/jogo 
interactivo. No site www.
arte-digital.org/na_pele_
de/index.html, criado para 
alojar o projecto, é possível 
participar neste jogo virtual.
Como prova de que a EPAD 
se insere num grande Grupo 
de Ensino, a parceria com 
outra instituição do Grupo 
Lusófona, o INETE (Insti-
tuto de Educação Técnica), 
albergou os trabalhos dos 

alunos do Curso de Educa-
ção e Formação de Opera-
dor de Fotografia, da EPAD, 
na exposição “Ver Através 
do Olhar”. Uma exposição 
que materializou os tra-
balhos destes formandos, 
articulados pelo Profes-
sor António Rento, du-
rante a segunda metade do 
período lectivo anterior. O 
evento permite ao especta-

dor a oportunidade de per-
cepcionar o espaço físico 
da exibição (instalações do 
INETE) com o seu próprio 
olhar e depois olhar para a 
instituição INETE através 
do olhar dos alunos. 
Destaca-se ainda a activi-
dade realizada em Maio no 
Pena Aventura Park, em 
Ribeira de Pena. Os alu-
nos, acompanhados pelos 
Professores Isidro Santos 
e Pedro Monteiro, tiveram 
a oportunidade de realizar 
duas descidas no maior 
cabo de Fantasticable do 

mundo, – 1538 metros 
a 150 metros de altura e 
praticar Canyoning no Rio 
Poio. Entretanto, a equipa 
de futsal masculina da Es-
cola, sagrou-se campeã do 
Torneio de Futsal ‘Lisboa 
Cidade’ na categoria de Ju-
niores, tendo os membros 
da equipa demonstrado fair 
play no seu desempenho. 
Já no início de mais um 

ano lectivo - 2010 / 2011 
–, a EPAD acolheu e deu as 
boas-vindas aos novos alu-
nos e aos seus Encarrega-
dos de Educação, na ‘Ceri-
mónia Solene de Abertura 
do Ano Lectivo’, decorrida 
no Auditório da Universi-
dade Lusófona. No quadro 
de oradores, destacou-se 
a presença da Direcção 
Pedagógica e Executiva da 
EPAD (nas pessoas da Dou-
tora Maria Conceição Cal-
deira, Elisa Marques e Rui 
Caldeira), do ilustre Profes-
sor Doutor Manuel Damá-

sio da Universidade Lusó-
fona de Humanidades e 
Tecnologias e Presidente do 
Conselho de Administração 
da Luso-Formatar, Enti-
dade proprietária da EPAD, 
e da Doutora Conceição 
Soeiro. As mais recentes 
alterações do “Estatuto do 
Aluno” foram referidas e a 
cerimónia contou com a in-
tervenção do Dr. Francisco 
Espinhaço acerca do tema. 
Realçou-se ainda o cresci-
mento da quantidade de 
finalistas qualificados que a 
EPAD lança para o mercado 
profissional e, por con-
seguinte, o crescimento do 
número de empresas que 
colaboram com a Escola ao 
acolher os estagiários na 
sua Formação final. 
Em pouco tempo, a EPAD 
revelou um potencial e 
veloz crescimento, sendo 
prova disso a expansão que 
agora se verifica para três 
pólos de formação, caracte-
rizadas por diferentes áreas. 
Além dos Pólos do Largo 
do Leão e da Rua Morais 
Soares, a EPAD existe agora 
num terceiro pólo, na Rua 
Braancamp, no Marquês 
Pombal.
E porque ‘distância física’ 
não é factor de separação, 
os alunos do Curso de Co-
municação produziram uma 
Newsletter mensal com as 
mais recentes novidades 
da Escola. O Jornal Escolar 
Insight@EPAD conta com 
a participação de todos os 
alunos amantes do jorna-
lismo e foto-reportagem 

e inicia-se em Maio para 
fomentar a comunicação 
entre os ‘Epadianos’ e os 
Encarregados de Educação. 
A EPAD encontra-se tam-
bém presente nas Redes 
Sociais Facebook, Picassa e 
Youtube. 

A ‘1º Gala Anual Solene da 
EPAD’ é um projecto que 
está a ser, actualmente, de-
senvolvido pelos alunos dos 
Cursos de Comunicação e 
de Eventos, orientados pe-
las Coordenadoras, respec-
tivamente as professoras 
Catarina Gouveia e Ana Ra-
poso, e  pretende premiar 
os alunos Finalistas as me-
lhores Provas de Aptidão 

Profissional em cada Curso 
Profissional, bem como as 
melhores Provas de Avalia-
ção Final dos Cursos de Edu-
cação e Formação. A pre-
sença dos representantes 
de empresas de renome em 
cada uma das áreas profis-

sionais alva permitir uma 
interligação (fluída) entre 
os finalistas dos cursos e o 
mercado de trabalho exis-
tente, permitindo, por 
outro lado, ao mundo em-
presarial testemunhar, em 
primeira mão, os talentos 
dos finalistas com os me-
lhores projectos laureados, 
evidenciando assim o valor 
dos alunos para o exterior.

No dia 13 de Setembro teve lugar, 
no Auditório Agostinho da Silva, na 
Universidade Lusófona de Humani-
dades e Tecnologias, a cerimónia 
solene de abertura do ano lectivo 
2010/11 da Escola Profissional de 
Artes Tecnologias e Desporto - 
EPAD.

O discurso da apresentadora foi inicia-
do com uma breve contextualização da 
história “EPADiana” e da sua evolução, 
tendo sido frisado “a constante procura 
da Escola pela satisfação dos seus alunos, 
não só a nível formativo e sociocultural, 
como também através de actividades 
extra-curriculares”. Foi, então, exibido o 
vídeo institucional da EPAD para deleite 
dos convidados. 
De seguida, o público teve a oportunidade 
de assistir à intervenção do Professor 

Doutor Manuel Damásio, Presidente do 
Conselho de Administração da Luso-For-
matar, Entidade proprietária da EPAD. 
Durante o seu discurso, o Professor afir-
mou ser um amante entusiasta das artes 
fotográficas e salientou ainda a grande 
importância das escolas profissionali-
zantes ou profissionais para os cursos 
técnicos, criativos e dinâmicos, como o 
de Fotografia, Publicidade, Audiovisuais, 
Multimédia, entre outros. 
Seguidamente, usou da palavra a Direc-
tora Executiva da EPAD, Doutora Maria 
Conceição Caldeira que, por sua vez, re-
alçou o orgulho sentido ao longo dos anos 
em que dirige a escola, pedindo também 
aos alunos, professores e funcionários que 
continuassem com o excelente trabalho e 
que nunca parassem de “se superar em to-
das as tarefas por eles realizadas”. 
A Directora não esqueceu, ainda, de mencio-
nar a criação do jornal escolar Insight@EPAD 
e a newsletter da Escola, como dois im-

portantes meios de comunicação para 
que os “alunos novatos” pudessem ter um 
conhecimento aprofundado do “Projecto 
conjunto que é a EPAD”, afirmou.
Como tradicionalmente se tem feito nas 
aberturas da EPAD, a melhor aluna finalis-
ta do ano lectivo anterior, Sónia Cabaço, 
do curso Técnico de Comunicação, Mar-
keting, Relações Públicas e Publicidade, 
foi galardoada pela Direcção e premiada 
com um cheque no valor de quinhentos 
euros como forma de valorização do seu 
esforço e empenho.
Seguidamente, foi feita a visualização de 
um slide show em que foram demonstra-
das algumas actividades organizadas pela 
escola. 
Congratularam-se, ainda, os finalistas do 
curso de Multimédia, através do Professor 
Coordenador do Curso - Nuno Gonçalves. 
O Professor recebeu, em nome dos seus 
alunos, vales de oferta FNAC como valori-
zação pela vitória dos mesmos no prémio 

Nacional de Multimédia Sony Escolas com 
o inovador projecto “Na pele de…”.
Terminadas as entregas de prémios, o 
Doutor Francisco Espinhaço fez uma 
breve apresentação do novo estatuto do 
Aluno e a Doutora Elisa Marques, Direc-
tora Pedagógica da EPAD, fez a última in-
tervenção, encerrando a cerimónia.
Tendo sido considerado aberto o ano lec-
tivo, foi cantado o hino da EPAD e pas-
sado o testemunho do mesmo aos novos 
alunos responsáveis pelo mesmo.
A cerimónia de boas-vindas aos novos 
alunos da EPAD e aos respectivos En-
carregados de Educação contou com a             
organização e produção por parte dos alu-
nos dos cursos Profissionais de Eventos, 
Comunicação, Audiovisuais, Fotografia e 
Turismo, coordenados pelos respectivos 
Professores, simbolizando o começo de 
um novo ano repleto de evoluções positi-
vas para a Escola.

Actividade do Halloween

Actividade do Dia Aberto
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Há uma enorme diferença 
entre uma redução do im-
pacto e um “impacto mode-
rado”. Se, por um lado, se 
espera que a BP assuma 
responsabilidades e tome 
medidas para evitar uma 
maior contaminação no 
oceano, por outro lado é 
necessário que a BP assuma 
as proporções reais que este 
desastre causou. Não só se 
poluiu habitats naturais de 
criaturas marítimas como 
todo o ecossistema ficou 
afectado, custando a vida 
de milhares de criaturas 
marinhas. 
A petrolífera britânica fala 
em conter e restringir a 
mancha de poluição ao seu 
espaço mas não conta cer-
tamente com as movimen-

tações migratórias e invo-
luntárias das espécies ao 
longo do espaço marítimo. 
A BP não está também a 
contemplar a vasta espécie 
de aves que se alimenta de 
criaturas marinhas e está 
em permanente contacto 
com as águas dos oceanos. 
De salientar, ainda, o facto 
de todas as criaturas con-
taminadas interagirem com 
outras num espaço dife-
rente ao “espaço restrito” 
anunciado pela BP. 
A BP tem vindo a investir 
em esforços de relações 
públicas na limpeza da ima-
gem da marca petrolífera, 
continuando a não assumir, 
contudo, a gravidade de 
uma das maiores crises am-
bientais de sempre, tentan-

do vulgarizar o aconteci-
mento perante o público. 
A BP não é, no entanto, a 
única responsável deste de-
sastre ambiental. A alegada 
passividade dos governos 
(nomeadamente o governo 
americano) perante esta 
situação tem vindo a susci-
tar criticas como revelando 
impunidade à empresa 
responsável por um dos 
maiores desastres ambi-
entais de sempre. A multa 
aplicada de 17,6 mil mi-
lhões de dólares (cerca de 
17 mil milhões de euros) 
tem vindo a sofrer duras 
apreciações públicas como 
sendo insuficiente para 
compensar os estragos até 
agora causados e muito 
menos representa um valor 

significativo no valor de 
vendas total da BP.
Detectou-se uma significa-
tiva descida no consumo 
desta marca pelos consu-
midores, de uma forma 

global. Estes, segundo os 
meios de comunicação so-
cial, consciencializaram-se 
da gravidade da situação 
e boicotaram o consumo 
de produtos desta multi-

nacional, desvalorizando 
imenso a marca no merca-
do e reduzindo em muitos 
milhões de dólares os seus 
lucros. 

VIAGENS E DESTINOS

BP - [Ir]responsabilidade 
Social e Ambiental
Texto: Hugo Serôdio – Curso de Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade

Roma: 
Cada esquina tem História
Texto: Marta Mendes – Curso de Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade

Locais a visitar: 
» A cidade do Vaticano - É a mais pequena 
cidade do mundo com cerca de 550 habi-
tantes e é o centro da religião católica.              
» Capela Sistina - Tem os frescos de 
Miguel Ângelo e é um dos locais mais boni-
tos da Cidade. » Basílica e a Praça de São 
Pedro - São igualmente locais imponentes 
que resistiram ao tempo. Na Basílica en-
contramos a famosa Pietà, obra do artista 
Miguel Ângelo. » Panteão - É um dos lo-
cais principais a visitar e a entrada é livre. 
» Fórum Romano - consiste num verdadeiro 
monumento que resistiu ao tempo, onde 
se podem encontrar vários templos em 
homenagem a diversos Deuses romanos, 
como o Templo de Saturno. » Coliseu e 
Fóruns Imperiais – São, provavelmente, 
os monumentos mais conhecidos da cidade 
de Roma. O Coliseu foi construído por vol-
ta do sec. 80 d.C. (depois de Cristo) e nesse 
local realizaram-se os espectáculos mais 
violentos e sangrentos de toda a Itália. 
» Fontana di Trevi - É das mais famosas 
fontes de Roma. 
Gastronomia:
Roma é uma cidade bastante rica, conhe-
cida especialmente pelos diferentes tipos 
de pasta, sendo também famosa pelas suas 
maravilhosas pizzas. Comer não é algo ba-
rato em Roma, mas deixamos as dicas de 
restaurantes topo, no que toca à qualidade 
/preço, na cidade. 
» Alle Fratte di Trastevere – Oferece pra-
tos da tradicional culinária romana com 
influências napolitanas. Morada: Via delle 
Fratte di Trastevere nº 49-50 (Telefone 
- 06 583 5775). Autocarro: 23, 280, 780, 
H/bonde 8. Refeições todos os dias da 

semana, excepto à quarta feira. Horário:   
12h30-15h00 e 18h30-23h30. Preço médio 
€30. » Vizi Capitali – O Restaurante tem 
como público-alvo clientes sofisticados e 
oferece uma interessante mistura de pra-
tos e sabores. Morada: Vicolo della Renella 
nº 94 (Telefone - 06 581 8840 / Site: www.
vizicapitali.com).  Autocarro: 23, 280, 
780, H/bonde 8. Refeições todos os dias 
da semana, excepto ao Domingo. Horário:           
19h-00h. Preço Médio €30.
Dicas para o Viajante:
» Custo da Viagem - A partir de 84 Euros 
[Preço em voo low cost, em época baixa]
Tempo mínimo aconselhado para a visita 
- 5 dias. » Aeroporto - Aeroporto Interna-
cional Fiumicino ou Aeroporto Ciampino.  
» Trajectos Aeroporto à Cidade (Aero-
porto Internacional Fiumicino): Comboio 
- Ao chegar ao aeroporto, a melhor opção 
para ir até ao centro da cidade é através 
do comboio. No próprio aeroporto existe 
o acesso à estação de comboios, sendo que 
o bilhete custa, aproximadamente, 11 a 15 
euros (Leonardo Express – faz a ligação 
entre o aeroporto directamente à estação 
Terminal, ou Termini), ou 6 a 8 euros (para 
o comboio Suburbano, que pára em várias 
estações até chegar a Roma - estações Os-
tiense, Trastevere, Tuscolana e Tiburtina). 
Táxi - Ir de táxi é também uma opção, espe-
cialmente se a bagagem for muita. Custará 
cerca de 20 euros até a estação Termini, 
onde há diversos hotéis, hostels, etc. Acon-
selha-se que se negoceie / estipule um preço 
com o taxista antes do início da viagem; 
ainda que o taxista recorra ao taxímetro, 
dever-se-á questionar qual o valor aproxi-
mado da viagem. 

A gigante BP (British Petroleum) anunciou que o derrame de petróleo 
no Golfo do México terá um impacto ambiental “muito modesto”. Esta 
afirmação surge após a instalação de um tubo no poço danificado que, 
segundo a multinacional, recolhe até cerca de dois mil barris por dia,   
reduzindo em muito o impacto que havia sido comunicado pelos media.

Numa época em que a Sua Santidade o Papa Bento XVI veio a Portugal, o 
Insight traz aos Epadianos algumas dicas para quem pretende viajar até Roma. 
Apesar de moderna, Roma conta já com mais de 3000 anos de idade. Sendo 
a cidade base da Igreja Católica, toda a cidade é um verdadeiro museu, a 
cada esquina encontram-se monumentos verdadeiramente imponentes.

Guias de Viagens a Roma aconselhados:
Time Out Roma - http://www.timeout.com/rome/

Lonely Planet Rome - http://www.lonelyplanet.com/italy/rome
City Discovery - http://www.city-discovery.com/po/cd_visita_actividades_Roma
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BREVES     Texto: Raquel Sousa – Curso de Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade 

Male

Female

NDrive Phone S400
A portuguesa NDrive lan-
çou um novo telemóvel 
baseado no Windows Mo-
bile, que é também um GPS 
com fotografia aérea. No 
comunicado de imprensa 
pode ler-se que o S400 é o 
«mais rápido do mercado».
Este telemóvel irá custar 
479 euros. 
Ponto de Venda – FNAC, 
Vobis, Worten, Vodafone, 
TMN. 
                     
Air Jordan 2010
Jordan lançou o seu 
novo modelo no seu 25 
aniversário dez do seu 
primeiro modelo Jordan. 
O preço irá rondar os 180 
euros. 
Ponto de Venda – Lojas da 
Puma.  

Call of Duty - Black Ops
A série Call of Duty já nos 
acompanha há alguns anos, 
sendo uns jogos produzidos 
pela Infinity Ward e outros 
pela Treyarch. Sem duvida 
um dos melhores jogos des-
ta década. O jogo irá custar 

59,99 em Portugal. 
Ponto de Venda – Lojas 
FNAC, Worten, Vobis e em 
todas as lojas referentes há 
actividade dos jogos 

iPad
O aparelho tem, ainda, al-
guns contornos de espe-
culação: a iSuppli ainda não 
conhece os fornecedores 
ou os componentes especí-
ficos que a Apple pretende 
incorporar no iPad. Mas 
sem dúvida que é uma das 
mais aguardadas saída para 
o mercado. Nas lojas, esta 
versão do iPad vai custar 
361 euros.
Ponto de Venda – Aplle 
Store

Swatch
Todos os anos a marca suíça 
de relógios lança uma nova 
colecção de relógios. Este 
ano não foi uma excepção e, 
como tal, é-nos possível en-
contrar uma vasta gama de 
relógios que variam desde 
os mais desportivos até aos 
mais elegantes. Esta é sem 

dúvida uma colecção com 
um design extremamente 
criativo e que segue à risca 
as ultimas tendências de 
moda. Colecção Swatch 
Outono/Inverno 2010 - 
Preço 120 euros. 
Ponto de Venda – Lojas 
Swatch

Melissa
Encontra-se já disponível a 
nova colecção de Outono/
Inverno da famosa marca 
de calçado Melissa. Para 
além de novos modelos a 
marca apostou ainda em 
diversas parcerias com 
designers como Vivienne 
Westwood e Gaetano Pesce 
entre outros, e ainda na 
criação de uma linha para 
bebé.
Preço sob Consulta
Ponto de Venda – Loja Gar-
denia 

Storytailors
A dupla de designers de 
moda nacionais Storytai-
lors apareceu, este ano, uma 
vez mais com uma colecção 
cheia de irreverência e cria-

tividade. Na semana da 
moda em Paris a dupla de 
criativos surpreendeu tudo 
e todos quando, ao longo de 
três horas, fez um desfile de 
moda retratando quadros 
vivos e servindo taças de 
champanhe a todos os con-
vidados. Colecção Prima-
vera/Verão 2010. Preço sob 
Consulta. 
Ponto de Venda –Storytai-
lors Store.Lisboa
Calçada do Ferragial 8. 
Chiado
1200-184 Lisboa

Óculos de Sol Carrera
A marca de óculos de sol, 
Carrera, aposta numa 
gama unisexo e com um es-
tilo bastante vintage. Man-
tendo esse mesmo estilo a 
marca aposta agora numa 
colecção feminina inspira-
da nos anos sssenta man-
tendo as formas exageradas 
e materiais maleáveis como 
o acetato no topo das suas 
escolhas.
Preços sob consulta
Ponto de Venda – Lojas Sun 
Planet

Expansão das Instalações da EPAD
Com o crescimento exponencial do número de alunos da 
Escola verificou-se, neste ano lectivo, uma expansão da 
Escola para três pólos de formação segmentados pelas 
diferentes áreas de estudo. Para além do Pólo do Largo 
do Leão e do Pólo da Rua Morais a EPAD tem agora um 
terceiro pólo na Rua Braancamp, no Marquês Pombal. 

Social Networking 
Porque a EPAD pretende promover uma comunicação 
cada vez mais forte entre toda a sua comunidade, o Curso 
de Comunicação encontra-se, actualmente, a produzir 
uma newsletter mensal com as mais recentes informações 
e novidades do que se passa na Escola. A EPAD encontra-
se também presente nas Redes Sociais Facebook, Picassa 
e Youtube. Brevemente estará no LinkedIn e Twitter.  

EPAD e Tecnologia
Como arranque de início de mais um ano lectivo a EPAD teve 
o prazer de apresentar dois projectos de alunos no stand do 
Ministério da Educação, na edição de 2010 do Portugal Tec-
nológico – a maior mostra nacional de tecnologia e inova-
ção. 

Rebranding Odivelas Parque
Os alunos da turma finalista do Curso de Design foram ao 
Odivelas Parque apresentar as suas propostas para a mu-
dança de imagem/conceito deste Centro Comercial. Neste 
projecto os alunos da EPAD concorreram com algumas 
das maiores empresas de publicidade do país. A EPAD 
aguarda a decisão da direcção do Odivelas Parque. Inde-
pendentemente do resultado final do concurso, os alunos 
apresentaram trabalhos com grande qualidade, o que 
deixou os seus professores e a escola muito orgulhosos. 

Aposta na Formação Qualificada
A Direcção da EPAD promoveu, no início de Outubro 
de 2010, o “Seminário para Formação de Professores e 
Formadores” com diversos workshops, contando com a 
presença de todo o corpo docente da EPAD e Direcção da 
Escola. Abordaram-se temas de cariz actual e marcante 
para a educação, contextualizada no panorama nacional, 
como a ‘Gestão da Indisciplina na Escola’ e o ‘Estatuto do 
Aluno’. 

Design  marca presença na Intercasa Concept 
Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Design visi-
taram a Intercasa Concept 2010. Com esta visita os alu-
nos contactaram com as realidades do mercado nacional 
do mobiliário e da decoração e um potencial mercado de 
trabalho. 

Alunos de comunicação visitam a SIC
As turmas do Curso Profissional de Comunicação: Mar-
keting, Relações Públicas e Publicidade visitaram as insta-
lações da SIC. A actividade visou envolver os alunos numa 
percepção mais apurada dos media nacionais. 

Arte Multicultural
A jornalista Marta Lança deslocou-se à EPAD para dar a 
conhecer aos alunos do Curso de Fotografia o projecto 
e associação cultural BUALA - cujo nome significa ‘Casa’ 
num dialecto angolano, e que visa a promoção e divulga-
ção internacional de diversas formas de criatividade (Fo-
tografia, Pintura, Literatura) oriundas dos PALOP (Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa). Os alunos de Fo-
tografia acolheram o projecto com interesse, revelando-
se receptivos a eventuais colaborações fotográficas sobre 
vidas das comunidades africanas em Portugal.

‘Viajar’ e os alunos de Turismo
No âmbito das comemorações do Centenário da Repúbli-
ca, as turmas do Curso de Turismo visitaram a Exposição 
‘Viajar’. O ano de 1911 representa um momento funda-
mental na emergência do turismo organizado em Por-
tugal. Viajar por prazer, para conhecer outros lugares e 
costumes, como distracção ou forma de repouso tinha-se 
tornado um desejo acessível a mais pessoas.

100% Jovem
Os alunos do Curso de Comunicação foram visitar a Edi-
tora Impala. Os alunos viveram um contacto próximo 
com a realidade editorial e o ambiente que se vive numa 
redacção jornalística (Revista 100% Jovem), assim como 
do processo de toda a produção de uma revista, desde a re-
dacção escrita, produção fotográfica, inserção e produção 
de imagens e ilustrações até à paginação.  

Hallowen@EPAD
No célebre Halloween, os alunos do Curso Profissional de 
Organização de Eventos levaram a cabo uma actividade 
perante toda a comunidade Epadiana, onde os convida-
dos foram desafiados a desvendar o mistério “Quem ma-
tou Lord Asriel?”. 

Meeting de Estudantes
No início de Novembro, os alunos dos Cursos de Comu-
nicação e Eventos da EPAD participaram no ‘1º Encontro 
Nacional de Estudantes de Organização de Eventos’, no 
qual a EPAD foi parceira institucional. Os palestrantes 
presentes foram ilustres profissionais nesta área como 
João Sacchetti, Fernando Alvim, Isabel Amaral, Álvaro 
Covões, Pedro Figueiredo e Pedro Rodrigues. 

TRENDS  Texto: Bruno Costa e Patrícia Pereira – Curso de Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade  
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Durante todo o dia alunos 
dos primeiro e segundo 
anos dos Cursos Profissio-
nais e do primeiro ano 
dos Cursos de Educação 
Formação juntaram-se aos 
colegas, Professores e Di-
recção, para participarem 
nas actividades de Volei-
bol de Praia, Jogo do Vale 
(quase) Tudo e fazendo, 
também, um questionário 
de cultura geral e tiraram 
as (já) tradicionais fo-
tografias de turma. Todos 
participaram entusiastica-
mente e houve lugar para 
três primeiros prémios. A 
turma 28 - segundo ano 
Curso de Construção Civil 
– ocupou o primeiro lugar, 
seguida pelo segundo lugar 
do pódio foi ocupado pela 
Turma 31, segundo ano do 
Curso de Turismo. O ter-
ceiro lugar foi ocupado pela 
Turma 27 – segundo ano 
do Curso de Comunicação, 
Marke-ting Relações Públi-
cas e Publicidade.
O Insight@EPAD esteve 
no local e entrevistou dois 
dos alunos da turma vence-
dora, André Leitão e Patrí-
cia Margarida e também o 
Professor Rui Caldeira (Or-
ganizador, dinamizador e 
responsável pelo Dia da Es-
cola) e o Professor Miguel 
Brazete. 

Insight (I): André (A), o 
que é que representou para 
ti e para a tua turma, terem 
sido os vencedores o Dia da 
Escola?
A: Na minha opinião, pen-
so que estas duas vitórias 
que tivemos nestes dois 
anos consecutivos do Dia 
da Escola foram bastante 

valorizadas pelos alunos 
do nosso curso. Visto que 
o nosso curso Técnico de 
Construção Civil não par-
ticipa em tantas activi-
dades como outros cursos, 
“vingamo-nos” nesta e 
mostramos aquilo de que 
somos capazes.
I: Patrícia (P), o é que re-
presentou para ti e para a 
tua turma, terem sido os 
vencedores o Dia da Escola?
P: A nível pessoal não teve 
tão grande impacto como 
a nível de turma pelo tra-
balho de equipa! Foi com 
grande contentamento que 
recebemos a notícia de que 
éramos vencedores pela se-
gunda vez consecutiva.
I: Qual foi a actividade que 
mais gostaste de fazer?
P: Foi o questionário pelo 
facto de estarmos a testar a 
nossa cultura geral.
I: Na tua opinião a escola 
devia fazer mais actividades 
como esta, onde entra toda 
a comunidade escolar? E 
porquê?
P: Sim na minha opinião, 
actividades como esta são 
bem-vindas para a pro-
moção e fortalecimento de 
convívio e amizades.

I: Professor Rui Caldeira 
(RC), porque razão existe o 
‘Dia da Escola’  e de quem 

partiu a ideia de fazer este 
tipo de actividade com toda 
a comunidade escolar?
RC: O ‘Dia da Escola’ surgiu 
da necessidade de comemo-
rar o aniversário da EPAD. 
E como não podia deixar 
de ser, quando alguém faz 
anos… reúne-se a família e 
organiza-se uma festa. Foi 

desta maneira que este dia 
surgiu. Certas “ideias” não 
vêm de uma “só cabeça”… 
Aqui na Epad todas as ac-
tividades que são realiza-
das, quer desportivas quer 
culturais, são resultado 
da excelente cooperação 
da equipa de professores. 
Mas, normalmente, há 
sempre alguém que lança 
a “primeira pedra”, e nesta 
actividade foi a Dr.ª Con-
ceição Caldeira (Directora 
Executiva) que lançou o de-
safio de se organizar uma 
actividade para comemorar 
o aniversário da criação da 
Epad. Após diversas su-
gestões e discussões, sur-
giu a ideia de realizar uma 
actividade que envolvesse 
uma salutar competição 
desportiva, que testasse o 
nível da cultural geral e que 
acima de tudo permitisse 
um agradável convívio en-
tre alunos, professores e 
funcionários.
I: No próximo ano lectivo, 
a EPAD está a pensar em 
voltar a fazer mais activi-
dades desta índole? Já que 
existirão três pólos? 
RC: As actividades não 
são organizadas por mim, 
são resultado da vontade 
dos professores que as 
propõem. Logicamente que 
a Epad pensa em organizar 
um leque alargado e varia-
do de actividades. A nossa 
vontade é proporcionar 
novas experiências. Expe-
riências essas que vocês 
no dia-a-dia, não terão fa-
cilidade em realizar com os 
vossos familiares ou ami-
gos. Posso dar exemplos de 
algumas actividades. Irias 
com os teus pais a uma 
ópera? Não… Mas quando 
organizámos esta activi-
dade obtivemos uma ade-
são bastante significativa. 
É fácil para ti acordares ao 
fim-de-semana, e ires jogar 
Paintball, fazer Canoagem 
ou Canyoning? Tens fa-
cilidade em visitar impor-
tantes cidades Europeias? 
Apesar dos condicionalismos 
económicos na viagem a Bar-
celona e a de Paris aderiram 
em média trinta alunos.

I: Considera que este tipo 
de actividades propicia 
uma união entre a comuni-
dade escolar?
RC: Sem dúvida nenhuma, 
há vários exemplos de alu-
nos que nos edifícios da 
Epad passavam por colegas 
desconhecidos e que hoje 
em dia mantêm um relacio-
namento de colegas de es-
cola ou mesmo de amizade. 

Por experiência própria, 
posso mesmo afirmar que 
neste momento a grande 
maioria dos alunos que 
conheço na escola resulta 
do convívio estabelecido 
nas actividades. Pois os alu-
nos dos quais fui docente 
terminaram, agora, o seu 
ciclo de formação. 
I: Quais os contributos 
práticos da actividade para 
a comunidade escolar?
RC: Além do referido an-
teriormente, proporciona, 
sem dúvida nenhuma um 
dia diferente, tanto para 
alunos, como para profes-
sores e funcionários. É 
sempre um factor de mo-
tivação, para todos, o sair 
das quatro paredes de uma 
sala ou gabinete.
I: Quais foram os concursos 
existentes na actividade e 
quem foram as turmas pre-
miadas?

RC: A actividade foi com-
posta por jogos de Volei-
bol de Praia, desafios do 
Jogo do Vale (quase) Tudo, 
o preenchimento de um 
questionário sobre cultura 
geral e uma Fotografia de 
turma. O objectivo da acti-
vidade era conseguir vencer 
o maior número de jogos, 
responder acertadamente 
a todas as perguntas e con-

seguir transmitir através da 
fotografia a união do grupo-
turma. Relativamente aos 
vencedores, mais uma vez a 
turma 28 do Curso Profis-
sional de Técnico de Cons-
trução Civil, arrecadou o 
primeiro lugar, seguida da 
turma 31 do Curso Técnico 
de Turismo e da Turma 27 
do Curso Técnico de Comu-
nicação, Marketing, Publi-
cidade e Relações Públicas.

I: Professor Miguel Brazete  
(MB), o que acha de activi-
dades como esta do ‘Dia da 
Escola’?
MB: Gosto deste tipo de 
iniciativas. Dão muito tra-
balho, mas no final sabe 
bem ver o entusiasmo com 
que aderem todos os ele-
mentos da comunidade 
escolar (em particular os 
alunos). Comemorar o Dia 
da Escola é importante. 

É uma forma de fazer ver 
que a “escola” não são só as 
aulas, mas que existe muito 
mais para além disso. Este 
tipo de actividades é im-
portante por isso.
I: A Comunidade Escolar 
ganha com este tipo de ac-
tividades?
MB: Sem dúvida. É uma 
forma de partilhar espa-
ços e momentos da dita 
“educação não-formal”. As 
aprendizagens fazem-se a 
muitos níveis e estas activi-
dades permitem criar ambi-
entes mais descontraídos, 
onde se podem fortalecer 
relações e trocar saberes e 
experiências. Uma comu-
nidade escolar sem este 
tipo de actividades deve 
assemelhar-se a um regime 
ditatorial.
I: Este ano a EPAD devia 
fazer mais este tipo de ac-
tividades, não só em Junho 
mas ao longo do ano? Já 
que há a existência de três 
pólos este ano. 
MB: As actividades são 
bastante diversas e espa-
lham-se ao longo do ano 
lectivo. Não existe só o Dia 
da Escola – há outras, como 
as actividades de carácter 
desportivo, os concursos 
ligados às expressões artís-
ticas, a Festa de Natal, a 
Agenda Cultural... A exis-
tência de um novo pólo 
da EPAD torna ainda mais 
pertinente a realização de 
actividades (existentes ou 
novas), de forma a que to-
dos possam conhecer-se e 
socializar. É óbvio que se de-
veriam fazer tantas quanto 
se deseja, mas o tempo não 
chega! Só se passarem a ter 
aulas também em Agosto! 
- Penso que sei qual seria a 
resposta dos alunos (risos). 

DIA DA EPAD
Mancha Epadiana invade 
a Praia de Carcavelos
Texto: Emanuel Martins – Curso de Audivisuais
Fotografias: Professor Isidro Santos

No dia 16 de Junho de 2010 a EPAD comemorou o Dia da Escola na Praia 
de Carcavelos, onde juntou toda a Comunidade Escolar. Durante todo o 
dia, alunos, Direcção e Professores da EPAD, comemoraram o Aniversário 
da escola com actividades desportivas.
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GRANDE ENTREVISTA
Simon Frederick – 
‘The Image Maker’
Texto: Nilza Cruz e Natasha Marques – Curso de Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade. 
Fotografias: Jéssica Tavares – Curso de Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade.

Para dar aos futuros fotógrafos um conhecimento 
mais aprofundado do mundo para o qual se estão a 
preparar, o Insight@EPAD entrevistou “O” Fotógrafo 
Britânico, que se divide entre Portugal, Inglaterra 
e Estados Unidos da América - Simon Frederick.       
Encontrámos mais do que um fotógrafo: um criador 
de arte aplicada à comunicação funcional.

Simon é já uma figura conhecida na elite 
dos fotógrafos que operam no panorama 
nacional. Simon é conhecido pela sua ver-
satilidade. Trabalha arte, interiores, moda, 
marcas, paisagens, celebridades, música e 
lifestyle. No ano passado levou a cabo a sua 
exposição ‘By invitation only’, descrita pelo 
próprio como uma “celebração dos artistas 
portugueses e das suas personalidades, vis-
tas de uma perspectiva única”. É autor de 
célebres campanhas de marcas nacionais 
ilustres e tornou-se conhecido, recente-
mente, pelo público nacional por integrar 
a equipa do Programa “Querido Mudei o 
Visual”, da SIC Mulher. O Insight passou 
alguns momentos com este criador e teve 
o prazer de descobrir um pouco mais acerca 
da sua paixão por esta forma de arte.
Insight@EPAD (I): O que nos pode dizer 
acerca do seu trabalho? 
Simon Frederick (SF): Uma das coisas 
que tenho vindo a perceber é que o que a 
fotografia era e o que as pessoas pensavam 

dela, não é o mesmo que o que ela é hoje. É 
como um perfil. Para mim, é uma forma de 
vida. Eu vou a uma reunião com um cliente 
que não sabe o que quer. (…) Não sabe se 
quer que o fotógrafo simplesmente tire fo-
tos (…) ou se quer algo completamente cria-
tivo, que pareça irreal. Não tem experiência 
para saber o que precisa. O nosso trabalho 
é saber o que ele precisa. O cliente tem um 
problema. O cliente traz-nos esse problema 
e nós resolvemo-lo. É isso que fazemos. Nós 
criamos comunicação. 
I: Porque se considera um brand maker? 
SF: O que temos estado a fazer com o nosso 
trabalho é elevar o estatuto das marcas a 
partir da sua imagem. (…) Criar uma liga-
ção entre ela e as pessoas. (…) Por exemplo, 
no caso da campanha para o SL Benfica, to-
dos os jogadores foram fotografados, com 
o treinador no meio e todas as pessoas que 
envolvem o clube.
I: Como é que lida com a fama? 
SF: Para o trabalho do Benfica tive imen-

sos colaboradores (…) e foi estranho na 
verdade. Todos a quererem conhecer o Si-
mon… Mas quando olham para o meu tra-
balho e dizem “é uma boa fotografia” não 
chega. Eu quero que vejam mais para além 
da imagem aparente. 
I: O que lhes quer mostrar? 
SF: Não se trata daquilo que eu quero 
mostrar às pessoas, mas sim o que eu quero 
que eles saibam sobre mim. Em Portugal, é 
muito raro os fotógrafos ficarem conheci-
dos.
I: Quem é o Simon? Não o fotógrafo, mas 
a pessoa por detrás disso tudo. O que o fez 
ficar neste mundo? 
SF: É a pergunta mais inteligente que já 
me fizeram. Nem os jornalistas profissio-
nais que cá vêm ao estúdio a fazem. (risos) 
Música! Eu amo a música. Antes (são muito 
novas para saber) faziam-se álbuns com 
grandes imagens na capa, eu tinha imen-
sos, pendurados na parede do meu quarto. 
(…) Eu não tinha intenção de me tornar 

num fotógrafo. Até costumava ouvir o meu 
pai dizer “Lê um livro! Nunca irás ganhar 
dinheiro com isso.” (risos) Nunca tive am-
bição para me tornar num fotógrafo. Só 
muito tarde na minha vida, e por acidente, 
é que esta profissão se tornou numa possi-
bilidade. Comecei por fotografar músicos. 
Conectando-me com eles, e descobrindo 
que eles se identificavam com o que eu fa-
zia… Então, basicamente, foi a música que 
me conduziu à descoberta dessa paixão. Eu 
adoro músicos.
I: O que faria se não fosse fotógrafo? 
SF: Provavelmente o que fazia antes. Tra-
balhava em comunicação. Tinha uma agên-
cia que fazia campanhas para marcas como 
a Levi’s, The Royal Navy, entre outros bons 
clientes. Fazia campanhas, por isso adoro 
o branding [Gestão e Criação de Marcas]. 
(…) Porque a comunicação que eu faço (…) 
é baseada no que as pessoas podem vir a fa-
zer, numa pesquisa. Eu quero saber porque 
razão uma mulher não pode passar numa 
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loja de sapatos sem lá entrar (risos). Estive, 
recentemente, numa reunião com uma 
empresa de automóveis e perguntei-lhes 
“Reparam que têm estado a vender mais 
carros brancos que os de outra cor?” E res-
ponderam-me “Sim reparamos. Temos es-
tado a vender imensos carros brancos”. Sa-
bem porquê? Perguntei-lhes eu. “É porque 
a BMW [concorrente da marca] tem estado 
a vender muitos carros brancos.” Fiquei 
perplexo. “Não têm conhecimento das mo-
das?” Perguntei. (…) O Jay-Z foi a primeira 
pessoa famosa a comprar um carro branco e 
a assumir uma viatura com estilo. É por isso 
que o faço. Porque eu quero saber o que leva 
as pessoas a comprar carros brancos. 
I: Disse que se tinha tornado fotógrafo por 
acidente. Pode dizer-nos como é que isso 
aconteceu? 
SF: Bem, dois amigos meus, que perten-
ciam a uma banda de R&B chamada “The 
Damaged”, (…) iam dar o seu último con-
certo num Café de Jazz (…) e eu, que tinha 
ido assistir, tirei fotografias por diversão. 
No dia seguinte ligam-me e perguntam-me 
“Tiraste fotografias? Porque eu preciso de 
fotos de ontem.” Visto que as tinhas, eu  
dei-as. Disseram, depois, que iriam entrar 
em contacto comigo. E contactaram-me 
novamente. Disseram que queriam com-
prar-me as minhas fotografias. E compra-
ram-nas mesmo! Três semanas depois, liga-
ram-me, novamente, e disseram “Fazes-me 
um favor? (…) Preciso que tires umas fotos 
do concerto da Erykah Badu”. Ao que re-
torqui “Desculpem-me, mas eu não sou fo-
tógrafo”. De qualquer forma, disseram que 
me pagavam, por isso aceitei. (…) E lá fui 

eu. Quando cheguei ao pavilhão, deram-me 
o passe e indicaram-me o local para os fo-
tógrafos. Eles tinham máquinas enormes 
e eu uma muito pequenina digital (…). No 
fim do concerto, um dos fotógrafos profis-
sionais pegou na minha máquina e viu as 
fotografias. Gostou imenso esboçando um 
“Muito bom!”.
I: Parece que foi empurrado para este mundo. 
SF: Sim! E aí deparei-me com um problema. 
Tinha a minha agência 
e tinha a fotografia. 
Então tive de escolher. 
Foi aí que decidi vir 
para Portugal. Algumas 
pessoas ainda me per-
guntam “O que estás a 
fazer aqui?”. Como se 
o meu trabalho fosse 
demasiado bom para 
Portugal… (…) Mas as 
pessoas encontram-me 
aqui!
I: O trabalho para o 
Sport Lisboa e Benfica 
foi o seu último? 
SF: Não. O meu último 
trabalho foi para uma 
marca de roupa por-
tuguesa chamada ASK 
78. Como um  image creator, (…) tudo o que 
quero fazer é encontrar formas de levar o 
consumidor a pensar e agir da maneira que 
o meu cliente queira que ele pense ou aja. 
É como se eu estivesse a criar uma obra de 
arte.
I: É verdade que tenta sempre desafiar-se a 
si mesmo em todos os trabalhos que faz? 

SF: A minha relação com imagens é se-
melhante à minha relação com as pessoas. 
Quando vejo alguém de que gosto, apai-
xono-me imediatamente por ela. Assim sen-
do, tento conhecê-la melhor. Todas as vezes 
que se olha para uma fotografia, há sempre 
qualquer coisa de diferente nela. Então, a 
nossa relação com a fotografia cresce. (…) 
Quando as pessoas olham, pela primeira 
vez, para uma fotografia, elas nunca olham 

para a mesma parte 
dessa fotografia. (…) 
Nunca ninguém te 
explica isso. Nunca 
ninguém pega nessa 
parte fundamental e 
diz: “É para isto que 
deves lutar e tra-
balhar”. Mas é isso 
que fazemos! (…) A 
minha regra é “criar 
uma fotografia na 
qual todos comecem 
uma viagem, no 
mesmo lugar”. (…) 
Para fazer-te olha 
para onde eu quero 
que olhes, e para re-
agires da forma que 
eu quero que reajas.

I: Vi no seu Facebook que é um fã da série 
televisiva Californication. 
SF: Oh sim! Mas não tenho nada a ver com 
o Hank Moody. (risos)
I: Mas também adora o que faz. 
SF: Sim! Eu adoro o meu trabalho. Desse 
ponto de vista, sim. Posso dizer que sou 
parecido com o Hank.

I: Alguma vez ficou sem inspiração? 
SF: Sim! Às vezes sinto-me assim. Os cli-
entes vêm ter comigo e dizem-me “Gos-
tamos muito do seu trabalho. Por isso, 
queremos que nos faça algo.” (…) É muita 
pressão, visto que esperam sempre que faça 
melhor. 
I: Tem algum conselho para os estudantes 
de fotografia? 
SF: Oh, essa pergunta não! (risos)
I: É uma pergunta obrigatória. Tem de res-
ponder. 
SF: (…) Nunca desisti! Sempre acreditei 
que, um dia, seria bom. Ser-se fotógrafo 
hoje em dia é um desafio. O meu conselho 
é: Olhem para os trabalhos dos outros, e es-
colham que tipo de fotógrafo querem ser. 
(…)
I: É verdade que segue o lema da Disney “Se 
o conseguires sonhar, consegues criá-lo”? 
SF: (risos) Sim. É o meu mantra. Um homem 
sonhou e criou esse mundo fantástico, com 
o qual todos crescemos. Tudo isso veio de 
um sonho, (…) da nossa imaginação…
I: Chegamos ao fim. Muito obrigado por 
nos receber Simon. 
SF: Obrigado por terem vindo. Espero po-
der ver o jornal quando estiver pronto.

“Como um image 
creator, (…) tudo 
o que quero fazer é 
encontrar formas de 
levar o consumidor 
a pensar e agir da 
maneira que o meu 
cliente queira que 

ele pense ou aja.”

www.simonfrederick.com

facebook.com/
SIMONFREDERICKphotography
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FOTO REPORTAGEM
“Mercado de Arroios”
Fotografias: alunos do Curso Profissional de Técnico de Fotografia - Carolina Silva, Duarte Lima, Maria 
Azevedo, Maria João Rodrigues, Paulo Filipe, Pedro Soares, Rossana Reis

De acordo com o Professor Paulo Porfírio, 
responsável pela actividade, “para os alu-
nos o desafio não foi só o de conseguirem 
fotografar e apanhar imagens interes-
santes, foi também o desafio do tempo. Há 
reportagens que para se conseguirem exi-
gem sacrifício… Neste caso foi o sacrifício 
de estarem às 6 da manhã no Mercado, o 
que exigiu que muitos não dormissem em 
casa, que arranjassem estratégias para ga-
rantir que a essas horas estivessem à porta 
do mercado. O desafio passou pela cobertu-
ra fotográfica, desde a abertura do espaço 
- para os vendedores prepararem tudo -, até 
à entrada dos compradores”.

A foto-reportagem coloca os fotógrafos 
perante múltiplos desafios. Entre a curiosi-
dade, a hostilidade a brincadeira e a indife-
rença, todas as pessoas que ali estão reagem 
aos fotógrafos e às fotografias. Este exercí-
cio permitiu aos alunos perceber como rea-
gir e actuar quando as pessoas ‘não querem 
nada com o fotógrafo’, como conseguir a 
naturalidade das pessoas quando estão 
perante as câmaras. E no final como con-
tar uma história… a história do mercado de  
Arroios apenas com imagens.
Aceda aos trabalhos do Curso de Fotografia 
da EPAD através do Picassa ou Facebook da 
EPAD, disponíveis no site da escola. 

No âmbito do módulo de Foto-reportagem do curso de fotografia foi                   
lançado um desafio aos alunos da turma 40: Uma reportagem conjunta 
sobre o  mercado de Arroios. Porquê o Mercado de Arroios? Um mercado 
é um local de cor e contrastes. Tem uma vida e dinâmica únicas.
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Nádia Sobreira 
Insight (I): Que motivos 
te levaram a escolher o cur-
so de turismo?
Nádia Sobreira (NS): Eu 
andava à procura de cur-
sos profissionais, e a EPAD 
apareceu como sendo uma 
fonte de inspiração para eu 
escolher o curso que que-
ria, uma vez que vi o nome 
“Técnico de Turismo” e de 
imediato me apercebi que 
seria essa a minha função.
I: Passados três anos de 
estudos na área de Turis-
mo, e de muito stress com a 
PAP, como analisas agora a 
tua Formação em Contexto 
de Trabalho (FCT)?
NS: Eu acho que a minha 
FCT se integrou perfeita-
mente naquilo com que eu 
me identifico, que é o con-
tacto com o público uma 
vez que adoro falar com 
as pessoas e partilhar com 
elas o meu conhecimento, e 
até porque tenho bastante 
facilidade em lidar tanto 
com miúdos como com 
‘graúdos’. Quanto à FCT ser 
no Museu dos Coches, foi 
a minha coordenadora de 
curso - Professora Ana Ra-
poso - que resolveu colocar-
me aqui, mas foi também 
uma forma de ceder a um 
pedido meu pois, ao longo 

dos três anos demonstrei 
sempre uma grande vonta-
de de estagiar num Museu, 
e assim acabei por vir para 
o Museu dos Coches.
I: Que tipo de experiên-
cias destacas de todas as 
que tiveste ao longo da tua 
FCT?
NS: Acho que de tudo aq-
uilo que mais se destacou 
foram as visitas guiadas 
que fiz com crianças. Estão 
sempre muito abertos a no-
vas oportunidades e a no-
vas dinâmicas assim como 
às actividades que fazemos 
e que nos destacam dos 
outros museus, uma vez 
que acabam por fazer uma 
visita à colecção diferente 
das que estão habituados e 
nas quais as guias se limi-

tam a falar. As diversas ac-
tividades pedagógicas que 
o Museu dos Coches realiza 
não existiam quando eu 
era mais nova e na minha 
opinião isso é bastante 
benéfico uma vez que per-
mite ao nosso público-alvo 
um maior crescimento e       
melhor conhecimento da 
nossa colecção. 
I: O que aconselhas aos 
próximos finalistas que 
irão fazer a sua FCT no ano 
lectivo de 2010-2011?
NS: No meu caso poderei 
falar especialmente do 
meu curso – o conselho que 
posso dar, caso venham 
para um museu ou para 
uma instituição pública na 
qual tenham de fazer visi-
tas guiadas, venham com 

o máximo de empenho e 
de interesse, porque real-
mente esta é uma área em 
que só se consegue subir 
e conseguir alguma coisa 
quando se gosta realmente 
daquilo que se está a fazer, 
caso contrário é preferível 
optarem por outra área 
dentro das valências do cur-
so. Ser guia fazer as visitas 
guiadas inclui ter gosto por 
aquilo que se faz porque as-
sim sendo vamos conseguir 
transmitir de uma melhor 
forma aquilo que tem de 
ser transmitido durante es-
tas visitas guiadas.
I: Consideras importante 
a existência da FCT na fase 
final do curso?
NS: Considero fundamen-
tal porque apesar de a 
FCT ter a duração de ape-
nas 420 horas, é na FCT 
que conseguimos aplicar e 
adaptar o que aprendemos 
ao longo dos três anos de 
curso no trabalho desen-
volvido no local de estágio. 
Além disso sendo a FCT re-
alizada no seguimento das 
aulas conseguimos fazer e 
aprender muito mais coisas 
do que se o mesmo fosse 
repartido até porque as-
sim é muito mais fácil de 
nos adaptarmos às equipas 
que estão formadas e que 
nos transmitem muito con-
hecimento e experiência, 
permitindo-nos assim tam-
bém melhorarmos o nosso 
trabalho e até mesmo al-
guns aspectos pessoais.

Rosinda Palma (Monitora 
de FCT da Nádia)
Insight (I): Que motivos 
levaram a Rosinda Palma 
a receber estagiários da 
EPAD neste museu?
Rosinda Palma (RP): Eu 
apenas desempenho essa 
função de coordenação da 
FCT, mas o Museu mos-
trou-se disponível para re-
ceber estagiários na medi-
da em que as solicitações de 
FCT por parte das escolas 
têm vindo a aumentar a par 
com o crescimento do Ensi-

no Profissional. Também 
recebemos solicitações por 
parte de cursos superiores 
da área de Turismo o que 
permite uma interacção 
saudável entre alunos. Não 
temos por vezes resposta 
nem de equipa nem de es-
paço para receber e aceder 
a todas as solicitações. 
I: Qual a visão profissional 
que pretende transmitir 
aos estagiários?
RP: Dentro desta área, o 
principal é mesmo o gosto 
pelo contacto com o público 
seja infantil, juvenil, adulto 
ou sénior porque este é no 
fundo o público do serviço 
educativo. A faixa etária, 
ou o público-alvo do nosso 
serviço será o escolar, mas 
de há uns anos para cá 
alargou-se para todo esse 
restante público, não só in-
fantil mas também adulto e 
sénior.
I: Aconselha outras empre-
sas ou museus a receber 
estagiários provenientes de 
cursos profissionais?
RP: Aconselho vivamente, 
o nosso museu já há dez 
anos que recebe estagiári-
os. Iniciámos esse processo 
com a Escola Superior de 
Turismo e Hotelaria do 
Estoril, mas de há uns seis 
anos para cá iniciámos 
também a recepção de alu-
nos de escolas profissionais 
na área de Turismo. Acon-
selho porque todos estes 
alunos têm tido um bom 
desempenho, e penso que 
esta oportunidade seja im-
portante para os estagiári-

os porque é o primeiro con-
tacto que têm com o mundo 
profissional, com o público 
que é a área que gostam e a 
que se dirige o curso. Penso 
que seja positivo para a es-
cola, para os estagiários e 
para a instituição.
I: Considera que a Nádia 
ficaria aprovada para tra-
balhar neste museu ou 
noutro, devido às capaci-
dades que adquiriu no es-
tágio?
RP: Penso que sim, a Nádia 
tem capacidades natas, tem 
alegria, gosto pelo contacto 
com o público talvez mais 
pelo infantil e juvenil, mas 
também com o público 
adulto e sénior. È uma pes-
soa bastante criativa com 
sentido de iniciativa, por-
tanto é realmente um el-
emento a recomendar.
I: O que aconselha a fu-
turos estagiários da EPAD, 
do curso de turismo, para 
que possam vir a integrar a     
equipa de um museu?
RP: Que sintam, principal-
mente, o gosto de trabalhar 
com o público. A nível do 
serviço educativo temos 
outras actividades, as ac-
tividades pedagógicas com 
os nossos ateliês, as nos-
sas idas aos hospitais (que 
são um público diferente), 
disponibilizamos o nosso 
espaço para a realização de 
aniversários aos fins-de-se-
mana, que é agora a grande 
moda, por isso acima de 
tudo têm de ter um grande 
gosto pelo contacto com o 
público. 

NÁDIA SOBREIRA: 
Capacidades natas, 
alegria e gosto pelo 
contacto com o público
Texto: José Silva, Nilza Cruz e Patrícia Pereira  – Curso de Comunicação: Marketing, Relações Públicas 
e Publicidade. Fotografia: Emanuel Martins, Curso de Audiovisuais

Todos os alunos que passam pela EPAD têm um momento final do curso que 
consiste numa Formação em Contexto de Trabalho. Esta formação basia-se 
num estágio curricular no âmbito do curso. Nesta secção iremos visitar, ou 
(re)visitar estagiários Epadianos e tentar conhecer um pouco melhor os For-
mandos e Monitores de Estágio. Desta feita fomos ter com Nádia Sobreira, 
aluna que finalizou no ano lectivo passado o Curso Profissional de Técnico 
de Turismo e a sua monitora Rosinda Palma. A sua Formação em Contexto 
de Trabalho foi realizada no Museu dos Coches.

@Portugal
http://www.net-empregos.com
http://www.hays.pt
https://www.bep.gov.pt
http://www.cargadetrabalhos.net
http://www.curriculodigital.net

http://www.kellyservices.pt
http://www.empregosonline.pt
http://emprego.trovit.pt
http://www.grupocrh.com
http://www.netemprego.gov.pt
http://pt.trabalhar.com

http://jasonassociates.com/pt
http://www.randstad.pt
https://candidate.manpower.com
http://www.michaelpage.pt
http://www.myjobs.pt
http://www.rayhumancapital.com

@Outside – Europa e Mundo
http://www.altran.com/join-us/our-
opportunities/
http://jobsearch.solvayjobs.com.es/
http://ec.europa.eu/youth/program
http://www.sve.pt/

Nenhuma ajuda é demais quando se inicia uma carreira profissional. Nesta secção de 
‘Primeiro Emprego/Estágio’ o Insight@EPAD ajuda os finalistas a encontrarem o seu rumo 
profissional. Aqui disponibilizamos alguns endereços web onde poderão realizar uma       
pesquisa online de estágios/empregos disponibilizados em Portugal e no estrangeiro. 

INÍCIO DE CARREIRA
Por Miriam Gomes – Curso de Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade
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Um caso de Sucesso: HUUBINET 
Texto: Ana Filipa Serejo e Ana Rute Tavares – Curso de Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade. 
Fotografias: João Lima – Curso de Técnico de Fotografia

Insight (I): Como consideram o 
Vosso percurso escolar na EPAD?
Carolina Saraiva (CS) – O 
meu percurso escolar na EPAD 
foi bastante bom. Ao início foi 
mais complicado porque era um 
mundo totalmente novo para 
mim. Mas depois de apanharmos 
o ritmo de trabalho não paramos 
e queremos sempre fazer mais a 
aperfeiçoar cada vez mais o nosso 
trabalho. Neste momento fre-
quento o IADE e considero que a 
passagem pela EPAD foi um mo-
mento marcante no meu percurso 
académico. 
Filipa Dias (FD) - Actualmente 
frequento o ISLA. Sinto que a 
EPAD me transmitiu bases e me 
muniu de ferramentas para con-
cretizar uma carreira. 
Rodrigo Pereira (RP) - Após  
ouvir o meu irmão a falar de 
Marketing, quando terminei o 9º 
ano resolvi então prosseguir os 
estudos num curso profissional 
na EPAD. Considero que desen-
volvi e aperfeiçoei a minha área 
de preferência – o Marketing na 
Web. 
I: O que pretendem fazer a seguir?
CS – Estudar e trabalhar nas áreas 
de Marketing e Publicidade, sem 
dúvida!
FD – Estudar e trabalhar nas áreas 
Relações Publicas e Marketing.
RP – Neste momento estou a ti-
rar um Curso de Especialização 
Tecnológica de Web Marketing 
em Turismo na Universidade 
Lusófona e posteriormente quero 
prosseguir para uma licenciatura 
de Comunicação Aplicada – Mar-
keting, Relações Publicas e Publi-
cidade na Universidade Lusófona 
de Humanidades e Tecnologias – 
a única universidade que fornece 
esta licenciatura das diferentes 
áreas. 
I: Acham que a EPAD, foi um 
bom começo para a vossa carreira 
profissional?
CS – Sim, claro. A EPAD tem to-
dos os equipamentos necessários 
para que possamos desenvol-
ver facilmente todas as tarefas 
necessárias à realização do curso. 
Não esquecendo também que a 
EPAD dispõe de óptimo corpo do-

cente, sempre pronto a ajudar.
FD - Sim, visto que pretendo con-
tinuar a estudar as mesmas áreas 
na faculdade. 
RP - Sem dúvida que sim! 
I: O que acharam do curso? Tive-
ram dificuldades?
CS - No início um pouco… Acho 
que só quando se apanha o ritmo 
de trabalho e de estudo é que as 
situações se tornam mais sim-
ples. Além disso, quando se gosta 
do que se faz tudo é mais fácil e 
divertido.
FD - No geral, o curso correu bem. 
Encontra-se bem organizado e 
contém todas as componentes 
necessárias para uma boa apren-
dizagem. 

RP - O curso em geral é bastante 
trabalhoso mas sem trabalho não 
há sucesso, não é verdade? Di-
ficuldades? Sim, mas é natural 
que existam em todos os cursos. 
Cabe-nos a nós, alunos, ultra-
passá-las!
I: Acham que os professores 
foram uma mais-valia para o 
vosso curso?
CS – Definitivamente. É o que a 
EPAD tem de melhor. São todos 
muito acessíveis e prontos a aju-

dar em qualquer situação. São 
também muito críticos, o que é 
óptimo, pois as críticas são o que 
nos ajudam a melhorar o nosso 
trabalho e a evoluir enquanto 
profissionais da área. Portanto 
aproveito para deixar já o meu 
conselho, quando um professor 
criticar o trabalho de um aluno, 
este não deverá encarar a críti-
ca como algo negativo. Devem 
aprender com ela e melhorar. Na 
Formação em Contexto de Tra-
balho (Estágio) irão agradecer to-
das as críticas, acreditem! (risos)
FD -  Sim, sem dúvida, principal-
mente os Professores das áreas 
técnicas.
RP - Claro, sem dúvida.

I: Como correu a vossa Formação 
em Contexto de Trabalho?
CS - Super bem. Tive oportuni-
dade de pôr em prática todo o meu 
conhecimento teórico e aprendi a 
lidar com clientes e a gerir pro-
jectos. Acabei o estágio com nota 
final 19 valores, portanto a EPAD 
preparou-me bastante bem!
FD - Correu bem.
RP - Eu estagiei numa empresa 
focalizada nos news media, isto é, 
em Web Marketing. Como estou 

focalizado nessa área senti-me 
bastante à-vontade em realizar 
todas as propostas dos clientes e 
da empresa.
I: Conseguiram aplicar as técni-
cas do curso, durante o vosso es-
tágio?
CS - Sim, todas! Até tive de lidar 
com alguns programas de design, 
ainda bem que estive atenta nas 
aulas de Comunicação Gráfica e 
Audiovisual! (risos)
FD – Sim.
RP – Apesar o curso ter apenas 
dois módulo sobre Web Marke-
ting e Digital (são muitas as ma-
térias inerentes ao curso), con-
segui aprender algumas técnicas 
de Marketing Digital. Quanto ao 

estágio, apliquei todas as técnicas 
de Web Marketing, assim como 
algumas competências apreendi-
das ao longo de visitas a palestras 
extra-curriculares e comparência 
a workshops e meetings realiza-
das pelos alunos do nosso curso.
I: O que gostaram mais ao longo 
destes três anos escolares?
CS - Todo o ambiente da escola, 
mas principalmente os Profes-
sores e todas as actividades por 
eles organizadas.

FD - Os Professores.
RP - Ao longo destes três anos os 
laços de amizade entre amigos e 
Professores começaram a ter mais 
significado. 
I: Acham que conseguirão ser 
bons Profissionais, na área que 
pretendem seguir?
CS - Sim, adoro aquilo que faço 
e por isso procuro sempre mais 
informação sobre a minha área 
e assisto a imensos workshops 
e conferências e até formações. 
Não esperem passivamente que 
a escola esteja atenta a tudo o 
que se passa em termos de activi-
dades, procurem e sugiram aos 
Professores.
FD - Sim.
RP - Aprendemos a partir ‘do 
zero’ e ao longo dos anos vamos 
adquirindo mais conhecimentos 
sobre as áreas de Comunicação. 
Hoje em dia temos um grande 
leque de propostas dentro desta 
área, basta investir nela!
I: Como surgiu a ideia da Huubi-
net e quais são as vossas funções 
na empresa?
CS - Esta ideia surgiu pela von-
tade de aprender cada vez mais e 
produzir currículo na nossa área 
de preferência. Devido à minha 
apetência para a Publicidade, 
fiquei responsável pela comuni-
cação publicitária como account 
da marca, articulando as minhas 
funções com toda a vertente fi-
nanceira e administrativa.
FD - Fiquei responsável pelas 
Relações Públicas da Marca, ar-
ticulando as minha funções com 
toda a vertente financeira e ad-
ministrativa.
RP – Eu fiquei a trabalhar nas 
campanhas Web propriamente 
ditas. Levo a cabo as campa-  nhas 
de Adwords em motores de busca, 
optimização de websites, e gestão 
de redes sociais corporativas. 
Estamos a ter sucesso e o nosso 
primeiro cliente foi representa-
tivo: a EPAD – escola que nos for-
mou e nos apoiou, desde o início 
neste projecto. 

Ao finalizar o seu percurso no ensino profissional, três alunos do Curso de 
Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade – Carolina Saraiva, 
Rodrigo Pereira e Ana Filipa Dias – aproveitaram os conhecimentos que 
lhes haviam sido transmitidos acerca de Empreendedorismo ao longo da 
sua participação no Projecto Junior Achievement – Aprender a Empreender. 
Criaram então a Huubinet, uma organização dedicada ao Marketing Digital e 
WebMarketing. O Insight@EPAD foi conhecer os jovens empreendedores e 
saber mais sobre o seu percurso académico e profissional.

Huubinet - Online Advertising
geral@huubinet.com
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Alunos de Multimédia 
vencem Prémio Sony Escolas
Texto: Natasha Marques e Sara Loução – Curso de Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade 

A Associação para Pro-
moção do Multimédia e da 
Sociedade Digital (APMP) 
anunciou no Museu da 
Electricidade, no passado 
dia 23 de Junho de 2010, os 
vencedores da 5ª Edição do 
Prémio Nacional Multimé-
dia. O prémio nacional Mul-
timédia, organizado 
pela APMP, assume 
como primordial 
propósito diferen-
ciar e autenticar o 
valor da produção 
multimédia nacional 
e premiar o “talento, 
a ousadia, a criativi-
dade e a perspectiva 
empresarial dos 
profissionais deste 
sector”, como asse-
gura a APMP. Neste 
concurso, foram di-
versas as áreas que 
estiveram a concor-
rer: Plataformas e 
Suportes Tecnológi-
cos, Informação e 
Comunicação, Edu-
cação e Formação, 
E n t re t e n i m e n t o , 
Arte e Cultura, Co-
mércio Electrónico, e 
o prémio Sony Esco-
las (HD). O Prémio 
Nacional Multimédia 
é um evento a nível 
nacional que procura 
promover e divulgar 
as novas indústrias e 
conteúdos de empre-
sas do sector multimédia 
em Portugal. 
Foi premiado como vence-
dor do projecto PRÉMIO 
SONY ESCOLAS (HD) um 
filme / jogo interactivo: 
“Na pele de…”, “In the skin 
of…” criado pelos alunos 
da turma de terceiro ano 
de Multimédia da EPAD 
do ano lectivo passado - 

2009/2010. De acordo com 
o Coordenador do Curso 
de Multimédia – Professor 
Nuno Gonçalves –, durante 
as aulas (trinta e seis horas 
de aulas mais oito horas de 
filmagem) os alunos desen-
volveram os conhecimen-
tos relativos à utilização 

de algumas ferramentas 
multimédia (Adobe Pre-
miere, Adobe Encore DVD, 
Adobe Photoshop, Adobe 
After Effects, Adobe Flash 
e Adobe Dreamweaver) 
aprendendo de igual forma 
a combiná-las para a cria-
ção de filmes interactivos. 
Deram também a conhecer 
a ideia principal do pro-

jecto criando um roteiro. 
Após a conclusão do mes-
mo prosseguiram para a 
elaboração de um fluxogra-
ma interactivo utilizado na 
narrativa interactiva. Por 
fim e como produto final 
deu-se início à realização 
das filmagens. Durante as 

mesmas, os inter-
venientes actuaram 
com base nas direc-
trizes script princi-
pal, improvisando a 
partir daí.
Questionado acerca 
da viabilidade do pro-
jecto, o Coordenador 
do Curso de Multi-
média, garantiu que 
apoiou desde o início 
este projecto levado 
a cabo pelo Profes-
sor Diogo Andrade 
em conjunto consigo 
e com os formandos, 
classificando-o como 
ambicioso e muito 
trabalhoso, acredi-
tando assim no fu-
turo e sucesso deste, 
facto que se veio a 
constatar. Enfatizou, 
ainda, o papel da ins-
tituição EPAD garan-
tindo que o apoio 
desta foi fulcral para 
o reconhecimento do 
projecto em causa.
Este filme interactivo 
pode ser visualizado 
em computadores, 

dispositivos móveis como 
telemóveis, DVD e sistemas 
Blu-ray, consolas de jogos e 
todos os dispositivos que 
suportam Flash. O filme 
encontra-se disponível na 
internet. Para acederes 
consulta o endereço:
http://www.arte-digital.
org/na_pele_de/index.
html

EPAD Vencedora do Torneio 
de Futsal “Lisboa Cidade”
Texto: Emanuel Martins  – Curso Profissional de Técnico de Audiovisuais
Fotografias: Cármen Tomás e Pedro Soares – Curso Profissional de Técnico de Fotografia

A EPAD acredita que o Desporto é parte integrante no desenvolvimento 
dos jovens que connosco estudam. Como tal, desenvolveu o programa 
de Desporto Escolar que conta com diferentes actividades em cada ano 
lectivo. No ano lectivo de 2009-2010 a equipa de Futsal Masculino da 
EPAD foi a vencedora do torneio escolar “Lisboa Cidade”. O Insight 
recorda o momento, na entrevista ao mentor do Desporto Escolar na 
EPAD – o Professor Rui Caldeira.

Insight (I): Atendendo ao sucesso que a 
equipa de Futsal alcançou o ano passado 
no Torneio do Desporto Escolar “Lisboa 
Cidade” ao consagrar-se campeã, que mo-
dalidades irão ser inseridas este ano no 
desporto escolar?

Professor Rui Caldeira (RC): No ano 
lectivo 2010/2011, para a Actividade Ex-
terna, iremos defender o título conquis-
tado no ano lectivo anterior, apostando na 
modalidade de Futsal Masculino. Relati-
vamente ao quadro feminino iremos apo-
star na modalidade de Voleibol, pois foi a 
modalidade que foi mais sugerida pelas 
nossas alunas.

I: Considera importante a participação da 
EPAD em torneios relativos ao Desporto 
Escolar?

RC: Os torneios e as sessões de treino do 
Desporto Escolar assumem uma importân-
cia fundamental como actividade física 
de extensão e complemento curricular da   
Educação Física, ampliando os seus efeitos 
educativos, em função das necessidades, 
dos seus desejos, dos interesses e das vo-
cações dos alunos. Promovem igualmente 
a aprendizagem das regras da cooperação 
e da competição saudável, dos valores da 
responsabilidade e do espírito de equipa, 
do esforço para atingir metas desejadas ou 
da importância de cumprimento de objec-
tivos individuais e colectivos.

I: Que objectivo espera atingir com este 
tipo de iniciativas?

RC: Os principais objectivos são sensi-
bilizar e motivar os alunos para a prática 
desportiva regular e de forma organizada, 
proporcionando a ocupação dos tempos 
livres dos alunos estabelecendo um en-
cadeamento do Desporto Escolar, com as 
actividades da Educação Física curricular.

I: As modalidades são dirigidas tanto para 
o público feminino como masculino da 
EPAD?

RC: Sim, quando pensamos em qualquer 
actividade, seja como actividade interna 
como externa, pensamos sempre em 
actividades para todos os alunos sem      
excepção.

I: Porque razões os jovens devem partici-
par neste tipo actividades?

RC: Além do que já referi anteriormente, 
este tipo de actividade tem uma grande 
importância ao nível da saúde, ajudando 
ao desenvolvimento de práticas e estilos 
de vida mais saudáveis, as actividades 
desportivas assumem um papel primordial 
no combate ao sedentarismo, ajudando a 
combater o problema do excesso de peso 
e da obesidade nas faixas etárias mais 
baixas, bem como, os problemas com o        
álcool e drogas.

Os alunos finalistas 
do Curso de Téc-
nico de Multimédia 
venceram o Prémio 
Sony Escolas (HD) 
com o jogo inter-
activo “In the skin 
of…”. Esta vitória 
representa a von-
tade dos Epadia-
nos em inovar na 
forma de comuni-
cação actual.
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AGENDA CULTURAL
Por Nilza Cruz, Ana Gregório e Marta Mendes - Curso de Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade

Porque a vida não é só estudar… Também é feita de lazer…

: : ESPECTÁCULOS

The Harlem Gospel Singers Show - O gospel 
Casino de Lisboa, Auditório dos Oceanos
(Parque das Nações)
Terça a Sábado: 21h30
Domingo: 15h00/21h30
A partir de 8 de Fevereiro 2011

Momix 
Local por confirmar
A partir de 23 de Fevereiro 2011
Preço: 30/35€

Apassionata: À Luz das Estrelas
Campo Pequeno
19 de Março 2011

The Voca People 
Casino de Lisboa, Auditório dos Oceanos
(Parque das Nações)
A partir de 22 de Março 2011
Preço: 30/35€

Stomp
Casino de Lisboa Auditório dos Oceanos
(Parque das Nações)
A partir de 26 de Abril 2011
Preço: 30/35€

: : EXPOSIÇÕES

Primitivos portugueses 
(1450-1550) - O século de Nuno Gonçalves/
D’après Nuno Gonçalves 
Museu Nacional da Arte Antiga
(Rua das Janelas Verdes)
Escola Portuguesa
Esta mostra reúne diversos artistas con-
temporâneos, como Domingos Rego, Isabel 
Sabino, Pedro Cabrita reis, entre outros, e 
inclui pintura, escultura, vídeo, desenho, 
instalação, gravura e performance.
Até 27 de Fevereiro 2011

As Famílias São… Sagradas
A Arte da Terra 
(R. de Augusto Rosa, 40)
Colectiva de pintura, escultura e artesanato.
Até 10 de Janeiro 2011
Terça a Domingo: 11h-20h

Pintura - André Almeida e Sousa
Alecrim 50 – Arte Moderna e Contem-
porânea 
(R. do Alecrim)
Até 22 de Janeiro 2011
Segunda a Sexta: 14h-19h
Sábado: 11h-18h

El Viento Que Sopla Más Allá de La Chiriza
Fotografia - Marcos Ferreira
Casa da América Latina 
(Av. 24 de Julho, 118B)
Até 20 de Janeiro 2011
Segunda a Sexta: 9h30-13h00/14h00-
18h30

As Áfricas de Pancho Guedes 

Colecção Dori e Amâncio Guedes
Mercado de Santa Clara
(Campo de Stª Clara)
Até 8 de Março 2011
Quarta a Segunda: 11h00-19h00
Qui: 11h-22h

Como hei-de encher este Espaço?
Museu Bordalo Pinheiro, Galeria de Ex-
posições Temporárias
(Campo Grande)
Colectiva de alunos da Arte Ilimitada
Pintura e desenho
Até 13 de Fevereiro 2011

A Cerâmica Portuguesa: da Monarquia à 
República
Museu Nacional do Azulejo 
(R. da Madre de Deus, 4)
Terça: 14h00-18h00
Quarta a domingo: 10h00-18h00 

Os Carrinhos de Passeio dos Pequenos 
Príncipes
Museu Nacional dos Coches 
(Pç. Afonso de Albuquerque)
Terça a Domingo: 10h00-18h00

A República foi ao Teatro
Museu Nacional do Teatro
(Estrada do Lumiar)
Comemorações do centenário da República 
Museu Nacional do Teatro 
Até 29 de Maio 2011
Quarta a Domingo: 10h00-18h00
Terça: 14h00-18h00

Tesouros da Arqueologia Portuguesa
Museu Nacional da Arqueologia 
Mosteiro dos Jerónimos
(Praça do Império)
Terça a Domingo: 10h00-18h00 

Antiguidades Egípcias
Museu Nacional da Arqueologia 
Mosteiro dos Jerónimos
(Praça do Império)
Terça a Domingo: 10h00-18h00 

A Aventura da Terra – Um Planeta em 
Evolução (Tudo Sobre Dinossáurios / Min-
erais: Identificar e Classificar)
Museu Nacional de História Natural 
(Rua da Escola Politécnica) 
Sábado e Domingo: 16h00

: : CONCERTOS

Sum 41
Coliseu dos Recreios, Lisboa
17 de Fevereiro 2011 - 21h00

Katy Perry – The California Dreamstour
Campo Pequeno
20 de Fevereiro 2011 - 20h00

Adler’s Appetite
MusicBox, Lisboa
20 de Fevereiro 2011 - 22h00

Gogol Bordello
Campo Pequeno
7 de Março 2011 - 21h00

Katie Melua
Campo Pequeno
13 de Março 2011 - 21h00

The National
Campo Pequeno
24 de Maio 2011 - 21h00

: : TEATRO

O Senhor Puntila e o seu criado Matti
Teatro Aberto, Sala Azul
(Praça de Espanha)
Autoria: Bertolt Brecht
Encenação: João Lourenço
Interpretação: António Pedro Lima, Cátia 
Ribeiro, Carlos Malvares, Cristóvão Campos, 
Francisco Pestana, etc.
Em 1940, Bertolt Brecht reflectiu, através do 
recurso à ironia e ao humor, acerca de alguns 
aspectos que implicam as relações de poder, 
durante o seu exílio na Finlândia.
Quarta a Sábado: 21h30
Domingo: 16h00
Até 27 de Fevereiro

Caveman
Teatro Armando Cortez 
(Estrada da Pontinha)
Tradução: Filipa Mourato
Encenação: António Pires
Interpretação: Manuel Marques
Peça que reflecte a diferença entre os sexos e 
os relacionamentos entre homens e mulheres.
Quinta e Sexta: 21h30

As obras completas de William Shakespeare 
em 97 Minutos
Teatro-Estúdio Mário Viegas
(Largo do Picadeiro)
Autoria: Adam Long, Daniel Singer e Jess 
Borgeson
Encenação: Juvenal Garcês
Interpretação: André Nunes, Duarte Grilo e 
Fábio Sousa
Toda a obra do dramaturgo inglês em hora e 
meia
Sextas e Sábados: 21h00
Até 26 de Fevereiro

Um Violino no Telhado
Teatro Politeama
Encenação: Filipe La Féria
Coreografia: Inna Lysniak
Interpretação: José Raposo, Rita Ribeiro, 
Carlos Quintas, Joel Branco, entre outros
Quarta a Sexta: 21h30
Sábado e Domingo: 17h00 e 21h30

: : MUSEUS 

MUDE - Museu do Design e da Moda
R. Augusta, 24
Terça a Quinta e Domingo: 10h00-20h00
Sexta e Sábado: 10h00-22h00 

Museu da Marioneta
Convento das Bernardas (R. da Esperança, 
146)
Terça a Domingo: 10h00-13h00/14h00-
18h00

Museu do Teatro Romano
Pátio do Aljube, 5
Terça a Domingo: 10h00-13h00/14h00-
18h00
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CURIOSIDADES

FRASES QUE FICAM  Por Gonçalo Ventura – Curso de Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade

CANTINHO LITERÁRIOASTROLOGIA

Sociedade

“Era tarde e os meus sogros 
estavam à minha espera para 
o jantar.”

Carlos Cruz, in JN, acerca 
da sua tentativa de fuga 
de Lisboa no decorrer do    
processo Casa Pia.

Política 

“Injustiça seria não colocar-
mos ali portagens, porque 
alguém as está a pagar.”

José Sócrates, in TVI 24, 
em relação às SCUT.

Desporto

“Acho que Paulo Bento é uma 
óptima aposta. Havia duas 
opções, as duas eram sensa-
tas. A que foi tomada tam-
bém é. Desejo felicidades ao 
Paulo Bento e que tudo lhe 
corra bem.”

André Vilas-Boas, in A Bola, 
em relação à contratação de 
Paulo Bento para a selecção 
nacional.

Mulher, a quem o homem ama;
Mulher, aquela que pode ser uma dama;
Mulher, em nome do valor a quem a chama
Mulher, o sentimento da nossa alma.

Não me importo com a luz do seu olhar,
Para que assim eu possa estar no ar.
Mas uma coisa é certa: viverei
Porque o mundo é imenso e não morrerei.

Sofre, mas ao mesmo tempo ama
E a sua beleza é natural.
É sempre uma intensa chama…
A Mulher é qualquer coisa de especial.

Vida dura não é ficar fechado em casa e não sair,
Não é chorar por não termos alguém que nos faça sorrir.
Vida dura não é ouvir um ‘NÃO’ por não termos idade,
Não é engolir em seco porque ouvimos a verdade.
Vida dura não é sofrer porque alguém nos partiu o coração,
Não é cair e deprimir só porque alguém não nos deu a mão.
Vida dura é sair à rua e olhar a pobreza,
Sabendo que quem pode, não ajuda, a apagar esta tristeza.
Vida dura é não ter chão e tecto onde dormir,
É não ter uma roupa quente para poder vestir.
Vida dura é ter um prato vazio sem nada para comer,
É não ter amigos nem pais com quem crescer e aprender.

Vida dura é não poder tomar um banho de água quente,
É viver o dia a dia decadente e acabar sempre doente.
Vida dura não é ter uma vida pela frente e não a saber viver,
Mas sim aqueles que lutam por ela, sabendo todos os dias 
que irão acabar por morrer.
Agora olha-te no espelho e diz-me o que vês, 
Será a tua vida miserável para desistires de uma só vez?
Se te achas com razão, enganas-te outra vez.
Não sabes o que vales, o que tens, muito menos quem tu és.
Achas que sabes tudo? Acorda para a vida, nem me chegas 
aos pés. 

Peixes | de 20/02 a 20/03
Amor: Vai procurar um ro-
mance completo neste ano, 
mas não exagere na simpa-
tia ou pode parecer que esta 
se insinuando. Mas este 
será um bom ano acima de 
tudo para firmar um com-
promisso. Trabalho: Man-
tenha-se firme para lidar 
com as mudanças com tranqüilidade. Atualize seus co-
nhecimentos e confie em si.  Família e Amigos: Embora 
por vezes anseie resolver os desentendimentos o mais 
depressa possivel, tenha em conta que certos assuntos 
devem ser discutidos em privado apenas.

Carneiro | 21/03 a 20/04
Amor: 2011 será um bom 
ano para mandar embora 
a solidão, encontrar paz e 
paciência na sua vida e ain-
da um excelente ano para 
iniciar uma relação séria. 
Trabalho: Vão haver mu-
danças, procuradas por si, 
mas não se esqueça de agir 
cautelosamente. Família e Amigos: Vai iniciar o ano por 
colocar de lado os debates e guardar as suas opiniões. 
Ao aproximarem-se os últimos meses do ano irá atingir 
plena harmonia com aqueles que o rodeiam.

Touro  | 21/04 a 21/05
Amor: Vão haver novidades 
nesta área, por isso liberte-
se de todas as lembranças 
parvas e pense apenas em 
seguir em frente. Vai ainda 
encontrar uma boa com-
panhia neste ano por isso 
lembre-se de resolver os 
problemas que possam exi-
stir entre vocês com mais carinho. Trabalho: Não seja 
tão racional, vai acabar por prejudicar a sua relação com 
os outros à sua volta. Vai administrar as suas ambições 
e ainda ganhar confiança de si mesmo. Prepare-se ainda 
para grandes mudanças que virão. Família e Amigos: 
Ponha de lado a culpa e o arrependimento, pense no 
futuro e faça-o acontecer. Vai encontrar força e maturi-
dade para isso em tudo o que já passou.

Horóscopo Fevereiro – Maio 2011 MULHER AMADA

REALIDADE   Catarina Cardoso - Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância

A origem da palavra “Aluno”
A palavra aluno é oriunda do latim, tal 
como muitas das palavras da língua 
portuguesa. O “a” da palavra significa “ 
ausente ou sem” e “luno” deriva da pa-
lavra lummi cujo os significado é “luz”.
Em suma, aluno quer dizer sem luz, 
alguém sem conhecimento.

Inglês quer casar-se com o videojogo
Ainda existem pessoas que acreditam 
que é difícil ou mesmo impossível 
encontrar a sua alma gémea, como 
Romeu encontrou Julieta, ou como 
D. Pedro encontrou D. Inês de Castro. 
Dan Holmes com certeza não é uma 
dessas pessoas. Este jovem inglês tem 
como principal tarefa é encontrar um 

padre que celebre o seu matrimónio 
com a sua consola (Playstation 2). O 
inglês, morador da cidade de Oxford-
shire, alega já ter gasto cerca de sete 
mil libras, em jogos e acessórios, para a 
sua “amada” consola. Legalmente, Dan 
Holmes já esta unido à sua Playsta-
tion, visto que mudou o seu nome para 
Playstation 2. A Sony, fabricante do 
videojogo, afirmou que o caso mostra 
uma “enorme lealdade” por parte do 
jogador.

Homem com vidas a mais
Não é um gato, mas provou ter car-
acterísticas de felino. Roy Sullivam deu 
entrada em hospitais sete vezes, entre 
1944 e 1977, por ter sido atingido por 

raios. Porém nunca sofreu mais do que 
simples queimaduras. O norte-ameri-
cano morreu apenas no ano de 1983, 
sem que nenhum raio o tivesse atingi-
do. Suicidou-se devido a um desgosto 
amoroso. 

Corrida de 79 dias
Já pensou em correr durante 79 dias? 
Não? Mas há quem tenha pensado. 
De Nova York a Los Angeles, é a mais 
longa corrida até hoje realizada no 
mundo até hoje. Foi vencida pelo fin-
landês Johnny Salo num percurso de 
5.898 KM em 79 dias (525h e 57 min 
20seg), de 31 de Março a 18 de Junho 
de 2009. 

Mulher essencial
No seu ser e na sua beleza
Nada a consegue deixar mal,
Porque tem a força da natureza.

Com uma mulher em casa
Ninguém se queixa.
Enquanto ela está a trabalhar
Ninguém a deixa.

Um ser imperfeito
A perdição de quem a ama.
Por mais mal que tenham feito.
Quem não as adora?

Alunos do 1º ano - Curso de Comunicação: 
Marketing, Relações Públicas e Publicidade

Por Luís de Carvalho - Curso de Comunicação: 
Marketing, Relações Públicas e Publicidade

Trabalho gráfico da artista 
plástica Ana Hatherly



17

CRÓNICA:
Liberdade para pensar 
sobre o futuro
Texto: Hugo António – Curso Profissional de Técnico de Design
Cartoon: Artur Correia (in “História Alegre de Portugal”, de Manuel Pinheiro Chagas. Bertrand Editora, pp. 204-205)

O Alentejo era o “celeiro 
nacional”. O Norte tinha 
indústrias de calçado e têx-
teis. O Oeste produzia fruta 
da época, de excelente qua-
lidade. O pequeno comércio 
tinha grande peso. As pes-
cas ocupavam milhares de 
cidadãos. Mas a indústria 
era pouco desenvolvida. 
Não tínhamos liberdade 
de expressão. Os jornais 
sofriam censura. Os que 
ousavam criticar o regime 
eram presos e torturados. 
Muita gente não tinha 
acesso a uma alimentação 
de qualidade. Portugal era 
mal visto no estrangeiro. 
A revolução de 1974 veio 
corrigir algumas destas 
situações, sobretudo os 
direitos individuais dos ci-
dadãos. Já em 1986, a ade-
são de Portugal à Comuni-
dade Económica Europeia 
trouxe aspectos positivos, 
mas também outros que 
descontentam muitos por-
tugueses. Passámos a in-
tegrar um espaço de maior 
desenvolvimento económi-
co e estabilidade política, 
sem guerras. No entanto, a 
agricultura nacional parece 
definhar. Boa parte dos 
produtos que consumimos 
vem do estrangeiro. A ac-

tividade piscatória também 
tem decaído. O comércio 
local desvanece graças às 
grandes superfícies comer-
ciais. As multinacionais, 
que anseiam por mão-de-
obra barata, exploram ao 
máximo os recursos locais. 
Quando o país deixa de ser-
vir os seus interesses, mi-
lhares de trabalhadores são 
literalmente “despejados” 
nos centros de emprego. 
Muitas vezes, os produtos 
nacionais não conseguem 
competir com os importa-
dos de países onde os sa-
lários são mais baixos e os 
trabalhadores têm menos 
direitos. Acabam por ir à 
falência, com o número de 
desempregados a subir. 
Portugal deixou de ser um 
país orgulhosamente só, 
como dizia Salazar, para es-
tar integrado num mundo 
globalizado e exposto aos 
problemas internacionais. 
Mas também há dificul-
dades internas. O Serviço 
Nacional de Saúde contí-
nua com listas de espera 
inconcebíveis para consul-
tas e operações cirúrgicas. 
As forças de segurança so-
frem de falta de verbas para 
modernização dos meios de 
combate ao crime. Os parti-

dos políticos envolvem-se 
em disputas, muitas vezes, 
sem sentido. A desertifica-
ção humana faz com que 
o interior esteja a morrer. 
Os desempregados repre-
sentam um grave problema 
social. O ideal seria atrair 
portugueses tanto para 
as regiões pouco povoa-
das como para os sectores 
económicos em crise, como 
a agricultura, as pescas e a 
indústria. Mas, sem o in-
vestimento dos empresári-
os e a criação de condições 
pelos governos, a proposta 
não passa de uma boa in-
tenção.
Mesmo assim, cada cidadão 
tem meios para intervir. A 
participação em grupos de 
discussão, causas ou mo-
vimentos pode fazer a dife-
rença. Se muitas pessoas 
se juntarem e pensarem da 
mesma maneira, a mudan-
ça acaba por surgir. “Ousem 
pensar”, disse um dia um 
professor meu. É isso que 
vos peço, meus colegas. Se 
nós, jovens profissionais, 
queremos um futuro me-
lhor, devemos informar-
nos e ter a liberdade de 
pensar sobre o mundo que 
nos rodeia.

Nem há coisa de meio século, Portugal era um país em crise. Tinha 
uma população retrógrada, largamente analfabeta ou, na melhor 
das hipóteses, com o ensino básico. A produção baseava-se nos 
sectores primário e secundário. O regime ditatorial tornava Portu-
gal um país fechado sobre si mesmo. Recordemos o passado.
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DESTAQUES

“Os Harte e os Gold vivem lado a lado há dezoito anos, partilhando tudo. Pais e filhos são os melhores amigos, 
por isso o namoro entre Chris e Emily no liceu não foi nenhuma surpresa. São almas gémeas desde que nasce-
ram. Quando recebem o telefonema do hospital, ninguém está preparado para a chocante verdade: Emily, de 
apenas dezassete anos, morreu com um tiro na cabeça, aparentemente resultado de um pacto suicida. Chris 
diz à polícia que a bala que resta na arma lhe era destinada, mas uma detective local tem dúvidas. Num único 
momento aterrador, os Harte e os Gold enfrentam o maior medo de um pai: será que conhecemos verdadeira-
mente os nossos filhos?”

É esta a sinopse que nos 
deixa de imediato cola-
dos ao livro, sem que te-
nhamos lido ainda o seu 
interior. Uma vez aberto 
o livro, torna-se quase im-
possível largá-lo, até tê-lo 
terminado. Deixa-nos de 
facto hipnotizados; uma 
caracteristica facilmente 
observável nos livros desta 
autora. Jodi Picoult, que 
começou a escrever em 
1992, ja tem de sua autoria 
dezassete obras, tendo es-
crito ultimamente cerca de 
um livro por ano. Mas, isso 
não torna as suas obras 
menos envolventes, nem 
tão pouco mais aborrecidas 
ou repetitivas. Outra ca-
racterística frequente nos 
seus romances, é o cariz 
trágico, o que somente con-
tribui para o seu enriqueci-
mento literário.
Os Harte e os Gold são 
amigos de longa data, cujos 
filhos se conhecem desde o 
primeiro dia de suas vidas. 
Emily e Chris eram como 
um só, eram namorados e 
melhores amigos, não sa-
bendo o que era existir sem 
o outro. Mas numa noite 
acontece o inesperado e 
Emily falece devido a um 
ferimento de bala na cabeça 
mesmo ao lado da sua alma 
gémea, Chris. Este é encon-
trado pela polícia mais tar-
de, desmaiado e com Emily 
ainda junto a ele, já morta.
Aqui surgem as dúvidas. 
Seria isto um assassinato? 
Um suicidio assistido? Um 
suicidio duplo que havia 
falhado? Chris afirmava 
que sim. Ele afirma à polícia 
que a bala que se encontra 
na pistola ainda por usar 
se encontrava destinada a 
ele. Chris garante que ele 
e Emily haviam feito um 
pacto de suicidío e que am-
bos deveriam ter morrido 
naquela mesma noite. Algo 
não correu como planeado 

então. O quê? Qual foi a 
falha? Qual a verdade nesta 
história toda? No meio de 
toda esta confusão desperta 
ainda a confusão por parte 
dos pais de ambos os jo-
vens que fazem a pergunta 
que a sinopse nos coloca a 
eles mesmos: ‘Conhecemos 
verdadeiramente os nossos 
filhos?’ Esta última frase 
da sinopse é uma frase que  
nos deixa cativados e aler-
ta, e funciona ainda como 
um elemento identificador 
com esta história. Quer se-
jamos pais, filhos, irmãos, 
avós ou simples amigos ou 
namorados. Conseguimo-
nos identificar com esta 
história, desde os momen-
tos mais felizes, até aos 
mais trágicos.
Este livro fala-nos, de uma 
forma bastante real e tam-
bém objectiva, dos pro-
blemas dos adolescentes. 

Retrata tudo o que pode 
acontecer quando um ado-
lescente não lida devida-
mente com o que o rodeia. 
É um livro que corresponde 
à frase feita que nos reve-
la a ‘Verdade nua e crua’ 
mostrando a dura realidade 
acerca de um problema por 
muitos conhecido. Sem 
sombra de dúvidas que, 
para além de presenciar-
mos um romance bem 
construido e cativante, 
observamos também um 
estudo psicológico devido à 
enormidade de problemas 
do foro psíquico que nele 
encontramos. Definitiva-
mente Jodi Picoult é uma 
autora à altura do desafio 
que é discutir tais áreas.
Neste livro existe obvia-
mente um trabalho meti-
culoso, com atenção aos 
pormenores, como por 
exemplo as cenas de julga-

mento tão pormenorizadas 
e realistas que nos tranpor-
tam para o ambiente em 
que estas decorrem. Mais 
uma característica positiva 
que aqui podemos destacar 
é a fluência com que a auto-
ra nos conta a sua história. 
Apesar disso, consegue 
sempre, não deixar escapar 
indícios que nos possa vir a 
revelar o final. Criando um 
suspense, esta circunstân-
cia deixa-nos ainda literal-
mente agarrados ao livro. 
Não creio que seja interes-
sante ler-se um livro no 
qual, à partida se consegue, 
facilmente, desvendar o fi-
nal. Ainda mais, a escrita 
da autora é de tamanha 
envolvência que consegui-
mos ainda repensar a nossa 
visão do “certo e do errado” 
através do que lemos, o que 
nos ajuda a avaliarmo-nos.
Com certas opiniões ao 
início, encontramo-nos a 
questionar as decisões que 
iriamos tomar caso estives-
semos no lugar das perso-
nagens, ponderando sem-
pre os diversos pontos de 
vista considerados. Desta 
forma, mudamos a nossa 
visão do bem e do mal, do 
correcto e do incorrecto. 
Mantendo sempre a curi-
osidade, a autora consegue 
retirar o factor enfadonho à 
história, através de peque-
nos iscos, deixando o me-
lhor para o fim. Chegando 
à grande revelação, con-
segue captar, por completo, 
a nossa atenção. Apesar de 
não ser um livro publicado 
recentemente, continua 
a ser actual pela questão 
abordada.
Resta-me apenas recomen-
dar a leitura não só desta 
como também de outras 
obras de Jodi Picoult. 

CRÍTICA LITERÁRIA:
O Pacto
Texto: Jéssica Tavares – Curso de Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade 

Cecelia Ahern
“P.S. – Eu Amo-te” 
Editorial Presença

Jodi Picoul 
“Em Troca de Um 
Coração” 
Civilização Editora

Tiago Rebelo
“Para ti, Uma 
Vida Nova” 
ASA Editora

António Feio 
“Aproveitem a 
Vida” 
Editora Livros 
D’Hoje
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A Bandeira de Portugal: 
ORIGEM E EVOLUÇÃO
Texto: Ana Leonor Gaspar – Curso de Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade

ENTREVISTA FLASH
Texto e Fotografia: Jéssica Tavares e Vanusa Correia – Curso de Comunicação: Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade

Insight (I): Então, o teu nome é?

Liliana (L): Liliana dos Reis Carvalho.

I: E estás a especializar-te em que curso?

L: No curso de Técnico de Turismo...

I: Turismo... Em que ano do curso?

L: Finalizei agora o segundo, vou agora 
frequentar o 3º ano do meu curso...

I: E porque é que escolheste este curso 
em particular e não outro?

L: Porque este é o curso com que mais 
me identifico... A maneira de estar com 
as pessoas, as diferentes linguas que es-
tão envolvidas...

I: Muito bem.. Agora deixando de falar 
de escola, qual é a tua música favorita?

L: Eu sou muito eclética, não tenho um 
estilo de música definido, mas neste 
momento, a música que mais oiço é uma 
da Alesha Dixon, a nova dela...

I: E então uma banda ou um cantor ou 
cantora preferido, tens?

L: Paramore, sem dúvida.

I: E para comer? Qual é o restaurante a 
que preferes ir?

L: A um que fica em Alcântara, um 
nepalês...

I: Se tivesses de dizer algo sem o qual 
não és capaz de viver, o que era?

L: A minha gata.

I: E agora uma data que seja especial 
para ti...

L: 28 de Outubro...

I: Podemos perguntar porquê?

L: Foi quando comecei com o meu namo-
rado...

It: Das quatro estações do ano, qual a 
tua favorita?

L: A Primavera.

I: Agora a pergunta final e não te chatea-
mos mais, se pudesses fazer uma loucu-
ra, qual seria ?

L: Talvez Bungee Jumping ou saltar de 
um avião...

I: Obrigada Liliana, por nos dares a co-
nhecer um pouco mais de ti...

O típico verde, amarelo e 
vermelho constituem, ac-
tualmente, as cores repre-
sentantes da bandeira que 
todos conhecemos. Mas 
vamos regressar um pouco 
atrás. Tudo começou no 
século XII. A nossa ban-
deira era formada por 
uma simples cruz azul de 
fundo prata e baseava-se 
no brasão do primeiro rei 
de Portugal – D. Afonso 
Henriques. À medida que 
as dinastias foram avan-
çando no tempo, alguns 
pormenores foram adicio-
nados à bandeira.
Por volta do ano de 1185, 
no reinado de D. Sancho I 
a bandeira é alterada, e é 
com este rei que aparecem 
as famosas quinas. Ora, na 
época o povo que se pre-
zava não dispensaria a sua 
crença na religião e, como 
tal, a partir daqui surgem 
as cinco quinas para repre-
sentar as cinco chagas de 
Cristo crucificado.

Em 1249 surge a introdução 
de uma moldura vermelha 
com castelo de ouro. Foi 
Afonso III que quis repre-
sentar na bandeira a con-
quista do Algarve. No rei-
nado de D. João Mestre de 
Avis, a bandeira quase não 
sofreu alterações. Porém, 
importa dizer que foi a 
primeira vez que se pas-
sou a usar a bandeira na 
sua verdadeira qualidade 
de “bandeira” e não apenas 
como estandarte. Cerca de 
duzentos anos mais tarde, 
D. Manuel revolucionou a 
bandeira fazendo um es-
cudo com as bordas verme-
lhas e castelares incluindo 
também as mesmas cinco 
quinas ao centro. Foi aqui 
que apareceu pela primeira 
vez uma coroa real ao cimo 
do escudo. É em 1834, com 
o Liberalismo, que oficial-
mente o escudo e a coroa 
passam a fazer parte de um 
fundo dividido entre o azul 
e o branco. O branco assen-

ta no absolutismo e o azul 
no constitucionalismo. 
Mas como aparecem então 
o verde e o encarnado na 
bandeira? 
Em 1910, na sequência da 
revolta Republicana, as cores 
tomam a força definitiva.
As razões ligadas a estas 
cores estão na base de al-
guns momentos históricos 
nacionais como a guerra da 
Independência, a guerra da 
Restauração e até mesmo 
com os descobrimentos 
marítimos.
Todos estes momentos 
históricos importantes es-
tão relacionados a senti-
mentos vividos na altura. 
Associou-se por isso o 
verde à esperança no futuro 
de Portugal e o vermelho 
à coragem, à conquista, e 
ao sangue derramado em 
honra da pátria. As ban-
deiras foram evoluindo de 
certo modo com o passar 
dos anos, com a evolução 
do nosso país.

Nesta secção, em cada edição do Insight, poderás conhecer um pouco mais 
acerca de um aluno que faça parte da EPAD. Vamos andar por aí para te conhe-
cer melhor. Desta vez, fomos ao Pólo do Largo do Leão à procura de alguém 
que nos contasse um pouco mais sobre si. Não foi preciso procurar muito para 
encontrarmos a Liliana desprevenida e disposta a falar-nos um pouco sobre ela. 
“Liliana Carvalho – Aluna de Turismo”

Surgiu no século XII e foi a primeira bandeira nacional que o nosso 
país conheceu. Vários foram os formatos, feitios e cores, e a partir do         
momento em que surgiu a primeira bandeira portuguesa, a evolução 
não parou mais, até chegar aos nossos dias.

E agora, passados alguns anos desde a úl-
tima alteração à bandeira, seria fácil de 
imaginar o surgimento de uma bandeira 
totalmente diferente e distinta que repre-
sentasse tão bem o nosso país, como as 
anteriores?

Algumas das mudanças mais marcantes 
da evolução da bandeira nacional



20

PRIMEIRAS DAS ÚLTIMAS  Raquel Sousa – Curso de Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade 

EPAD em Evolução | 
Solidariedade em 
Acção

Em franca comemoração 
do espírito natalício, os 
alunos do Curso de Apoio 
Psicossocial levaram a cabo 
uma Campanha de Soli-
dariedade, promovendo 
a recolha de bens diversi-
ficados nos três pólos da 
Escola. Os cartazes da cam-
panha foram da autoria dos 
alunos do Curso Design. A 
comunidade Epadiana, de 
um modo geral, respondeu 
ao repto lançado e os resul-
tados da campanha foram 
notáveis – cerca de setecen-
tos bens, entre vestuário e 
brinquedos –, foram doa-
dos à Liga dos amigos do 
Hospital Pulido Valente.

Deporto Escolar | 
EPAD acumula 
prémios

À semelhança do ano pas-
sado realizou-se o ‘Corta-
Mato Escolar’, actividade 
que pertence ao Projecto de 

Desporto Escolar da EPAD. 
Apesar do muito frio que 
se fez sentir durante toda a 
manhã, os Epadianos reve-
laram-se ‘bravos’ alcan-
çando excelentes resulta-
dos. A EPAD conseguiu na 
prova do género feminino 
o primeiro e o segundo lu-
gares. A aluna Sara Francis-
co (Curso Turismo) ocupou 
o primeiro lugar no pódio 
e a aluna Maura Augusto 
(Curso de Organização de 
Eventos – O.E.) venceu o 
segundo posto. Relativa-
mente à prova masculina, a 
EPAD conquistou os quarto 
e quinto lugares, nomea-
damente os alunos Tiago 
de Sousa (Curso de Audio-
visuais) e Diogo Andrade 
(Curso de Educação e For-
mação de Fotografia). 

Euroskills | 
Feira das Profissões

Alunos de diferentes cur-
sos da EPAD participaram 
no maior evento do ano, ao 
nível europeu, no âmbito 
da educação e da formação 

profissional, que transfor-
mou Lisboa na capital eu-
ropeia das qualificações. Na 
Euro-skills 2010, os alunos 
contactaram com múltiplas 
actividades profissionais, 
tanto pela observação como 
pela experimentação. 

Braço Direito | 
Alunos passam 
um dia na Unicre e 
Galp Energia

Os alunos Nilza Cruz (Cur-
so de Comunicação) e Afon-
so Cabral da Silva (Curso de 
Turismo) tiveram a oportu-
nidade de vivenciar um dia 
diferente, através da inicia-
tiva ‘Braço Direito’: acom-
panhar um profissional 
ilustre no seu quotidiano 
(de um dia de trabalho) nas 
suas áreas de estudo. 
Nilza passou um dia com o 
Presidente da Unicre - Pro-
fessor Doutor Adão da Fon-
seca -, acompanhando-o 
em duas reuniões profis-
sionais. Visitou a empresa 
e passou parte do dia no 

departamento de Marke-
ting da Instituição e trocou 
experiências com estagiá-
rios da Unicre. Afonso 
acompanhou, por sua vez, 
durante um dia a activi-
dade desenvolvida na Galp 
Energia, na Direcção de 
Assuntos Institucionais e 
Responsabilidade Social. O 
aluno passou pelos vários 
departamentos onde pôde 
presenciar o trabalho efec-
tuado em várias áreas como 
a comunicação e o marke-
ting, exploração e produção 
no mundo, entre outras. 

Empreendedorismo 
na EPAD | Aprender 
a Empreender 

Está já formalizada a parti-
cipação das seis equipas dos 
alunos da EPAD no Projecto 
‘Aprender a Empreender’ - 
representante portuguesa 
da Junior Achievement 
(JA). Os alunos criam e 
gerem mini-empresas, com 
aproximação ao mundo 
real. As equipas Epadianas 

encontram-se a trabalhar 
a um nível multidisciplinar 
contando com as parcerias 
entre alunos dos diferentes 
cursos, de forma a se atin-
gir uma transversalidade 
interdisciplinar no produto 
ou serviço concebido. Os 
representantes das equipas 
compareceram à palestra 
da Semana Global do Em-
preendedorismo, promovi-
da pela JA.

EPAD & Arte | 
Colaboração com 
Bienal Portuguesa

A convite da Bienal do 
Porto Santo – Mostra In-
ternacional de Arte Con-
temporânea, a EPAD en-
contra-se a colaborar com 
este projecto artístico, 
que tem a sua realização, 
a cada dois anos, na “ilha 
dourada” do arquipélago 
madeirense. No período de 
interregno, a Bienal do Por-
to Santo promove e desen-
volve actividades e eventos 
artísticos preparatórios da 

edição sequente, cuja reali-
zação toma lugar e forma 
em diversos espaços e com 
diferentes intervenientes. 
Foram os casos da apresen-
tação do trabalho proposto 
pela artista luso-germânica 
Rebeca Grandíssimo para 
a Bienal do Porto Santo 
2011, e da abertura do pro-
cesso criativo para o mesmo 
fim da artista brasileira, de 
ascendência japonesa, Letí-
cia Sekito. Ambas as obras, 
de carácter performativo, 
foram documentadas por 
alunos dos Cursos Profis-
sionais de Comunicação 
– Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade, de 
Fotografia e de Audiovi-
suais, em Lisboa, no mês 
de Dezembro de 2010.
Neste processo de colabo-
ração, onde os alunos são 
convidados a apoiar as ini-
ciativas da Bienal do Porto 
Santo com a prestação de 
serviços da sua área de for-
mação, foram propostas 
mais algumas actividades, 
nomeadamente para os 
Cursos Profissionais de Tu-
rismo e de Design.


