Na Rota do Sucesso!
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Reconhecimento, Validação e Certificação
de Competências

Agora já pode ver certificada
a sua experiência profissional
O lançamento do Ribeirinho é uma consequência natural
da paixão com que todos vivemos a nossa Escola.
É o elo com a nossa comunidade local que faltava.
É o sítio onde todos poderemos estar com as nossas ideias,
os nossos pontos de vista, as nossas artes.
É a forma de levar até à nossa comunidade, às instituições
e empresas a informação que doutra forma seria difícil
de transmitir.
Por isso, queremos ser um jornal onde se analise e discuta
o ensino e a aprendizagem, a Escola e a Empresa, pela voz
daqueles que ousam reflectir e ponderar tais temáticas.
Queremos também ser um meio de comunicação ousado pela
voz daqueles que ponderam tais coisas, pela crítica severa, pelo
sonho ou pela irreverência.
O rio Tejo sempre serviu de elo de união entre as nossas
gentes. Esperamos que o Ribeirinho também venha a potenciar
essa ligação e que permita uma reflexão conjunta sobre,
a sempre actual, temática da educação e formação, de jovens
e adultos.

Alexandre Oliveira
Presidente do Conselho Directivo
alexandre@escolaprofissionalmoita.com
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O RVCC Profissional é um processo que permite Reconhecer,
Validar e Certificar as competências que os adultos
adquiriram através da sua experiência de trabalho e de vida,
permitindo aos adultos o acesso ao exercício de uma profissão
qualificada.
Este processo de reconhecimento de competências profissionais
é dirigido a toda a população adulta, empregada e desempregada,
com mais de 18 anos, que tenha adquirido saberes e competências através da experiência de trabalho ou noutros contextos
de vida e que pretendam ver essas aprendizagens formalmente
reconhecidas, através de um Certificado de Qualificação
Profissional.
Para as profissões em que o Centro Novas Oportunidades
da Escola Técnica Profissional da Moita tem competência para
desenvolver processos de certificação, os adultos devem possuir
habilitações escolares inferiores ao 12º ano de escolaridade.
Todo o processo RVCC Profissional, à semelhança do RVCC
Escolar, é desenvolvido por uma equipa técnica especializada
que avaliará as competências adquiridas pelos adultos com
base num Referencial de Competências Profissionais
e na recolha de evidências que comprovem as mesmas.
O Centro Novas Oportunidades da Escola Técnica Profissional
da Moita está apto a desenvolver a certificação em 40 profissões
em várias áreas, onde destacamos as áreas de Contabilidade
e Fiscalidade, Secretariado, Comércio, Construção Civil,
Jardinagem e Electricidade.
As candidaturas ao desenvolvimento do Reconhecimento de
Competências Profissionais estão abertas durante todo o ano
no Edifício do Centro Novas Oportunidades e em:
www.escolaprofissionalmoita.com
Traduza as suas experiências profissionais em competências
certificadas e potencie a sua evolução no mercado de trabalho.
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Futurália 2010

Os alunos da Escola Técnica Profissional
da Moita animaram a Futurália na FIL

Os alunos do curso de Animação
Sociocultural, da Escola Técnica
Profissional da Moita, participaram,
no passado dia 10 de Março,
no maior evento nacional dedicado
à Educação, Formação e Emprego
Futurália 2010, com a apresentação
teatral de cariz performativo
“Encontros T”.
A performance dos alunos, incluída
no programa de actividades do
evento, envolveu expressão
corporal e adaptações marcadas
pelo entretenimento e poesia visual.
Sob o lema “A Vida é Tua.
Descobre o Teu Caminho”,

Formações Modulares
Certificadas

esta edição do Salão de Oferta
Educativa focou-se numa oferta
alargada de educação e
formação e no desenvolvimento
de competências para maximizar
a empregabilidade.
A Futurália 2010 registou mais
70% de visitantes face à edição
anterior e contou com
a representação de mais de 455
entidades que proporcionaram
um variado leque de actividades,
desde conferências, debates,
seminários a passatempos
e concursos vários, castings,
showcases de bandas escolares,
teatro, dança.

Áreas de Formação

> O que são:
As formações modulares são constituídas por unidades de formação de curta duração (UFCD).
Estas unidades são organizadas de acordo com o Catálogo Nacional de Qualificações
e permitem a criação de percursos flexíveis de duração variada, caracterizados pela
adaptação a diferentes modalidades de formação, públicos-alvo, metodologias, contextos
formativos e formas de validação.

> Duração:
A duração de um percurso de formação modular pode variar entre as 25 e as 600 horas.

> Para quem:
As formações modulares destinam-se a adultos com idade igual ou superior a 18 anos,
preferencialmente com défice de qualificações (sem o ensino básico ou secundário).

INSCRIÇÕES ABERTAS:
Escola Técnica Profissional da Moita
www.escolaprofissionalmoita.com

> Serviço de Apoio a Crianças e Jovens
> Hotelaria e Restauração
> Ciências Informáticas
> Secretariado e Trabalho Administrativo
> Industrias Alimentares
> Electricidade e Energia
> Contabilidade e Fiscalidade
> Comércio
> Segurança e Higiene do Trabalho
> Formação de base
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Na Rota do Sucesso!
88% dos alunos da Escola Técnica Profissional da Moita que concluiram
os cursos profissionais, já estão a trabalhar ou prosseguiram estudos

Este ano a Escola Técnica
Profissional da Moita está
a completar o seu quarto
aniversário. Quatro anos
marcados por uma crescente
e constante evolução de vários
rácios escolares: mais alunos,
mais infra-estruturas, melhores
dinâmicas e uma equipa
de recursos humanos que
se tem dedicado, de uma forma
incansável, a este projecto.
Alicerçada em quatro pilares
que determinam o seu rumo Competência, Dinamismo,
Motivação e Profissionalismo é com muito orgulho que
a Escola vê reconhecido o seu
sucesso ao nível do contexto
institucional e empresarial
da nossa região.
Um reflexo deste reconhecimento
são as mais de 120 parcerias
que a escola tem com empresas
e instituições, públicas
e privadas, sobretudo da nossa
região.
Estas parcerias têm funcionado
como um verdadeiro catalisador
que tem potenciado um dos
objectivos da escola, a rápida
inserção dos jovens, que todos
os anos são formados, no
mercado de trabalho.
Um indicador bastante positivo
é o facto de 88% dos nossos
alunos que concluíram os seus

cursos profissionais no ciclo
de formação 2006/2009 já se
encontrarem a trabalhar
ou prosseguiram estudos
superiores. Este indicador foi
aferido num período até seis
meses após a conclusão, sendo
ainda realizada uma nova
avaliação um ano após a conclusão
dos cursos, ou seja, Julho de
2010.

de 2009, que presta
acompanhamento aos
desempregados das freguesias
da Moita, Gaio-Rosário e Sarilhos
Pequenos, proporcionando ainda
aos utentes outros serviços que
potenciem o seu retorno ao
mercado de trabalho.

de curta duração, entre 25 e 50
horas, em diversas áreas,
incluindo a formação de base,
aumentando assim
as competências específicas
numa determinada área
de conhecimento.
Hoje a nossa comunidade

Este ano estamos a implementar
o RVCC Profissional que visa
o reconhecimento de
competências profissionais
adquiridas pelos adultos
ao longo da vida, contando
o nosso Centro Novas
Oportunidades com condições
para realizar o reconhecimento
a 40 profissões.

escolar envolve mais de 1250
pessoas, entre jovens e adultos
em formação, professores
e restantes colaboradores,
conferindo à nossa escola uma
grande responsabilidade social.

Estas parcerias são ainda
fundamentais para auxiliar
a escola nas opções da oferta
formativa, permitindo ajustar
a formação dos nossos alunos
às reais necessidades das
empresas e instituições
da nossa região.
A Escola, atenta às necessidades
da nossa região, tem vindo
a criar novas áreas de acção,
destacando-se a promoção
de um Centro Novas
Oportunidades, que funciona
desde Outubro de 2008
e responde à necessidade
de aumentar as qualificações,
nomeadamente através
do processo de Reconhecimento,
Validação e Certificação
de Competências da população
adulta do concelho da Moita
e limítrofes, assim como
a criação de um Gabinete
de Inserção Profissional, em
parceria com o IEFP – Instituto
do Emprego e da Formação
Profissional, desde Abril

Outra oferta que a escola já está
a implementar é a promoção
de Formações Modulares
Certificadas que irá permitir
o acesso a unidades de formação

Continuamos centrados na
nossa missão – potenciar
o desenvolvimento humano,
e será na persecução contínua
desta máxima que continuaremos,
de forma natural e com paixão,
a investir em todos e em cada
um, de forma a permitir que
ninguém fique para trás!
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Nova Oferta Formativa
Cursos ano lectivo 2010/11

Para este novo ano lectivo a Escola Técnica Profissional da Moita, atenta às necessidades e dinâmicas
do mercado de trabalho, apresenta na sua oferta formativa dois novos cursos profissionais de nível
secundário, procurando assim dar resposta formativa a àreas até então inexistentes no nosso concelho.

Portaria n.º 1279/2006 de 21 de Novembro

O Técnico de Organização de Eventos concebe e organiza eventos, nacionais
e internacionais, com o objectivo de gerar o negócio, lazer e oportunidade de promoção,
de informação e de aprendizagem para os participantes.

> Procede à concepção, definição e planeamento do evento a realizar.
> Apresenta a proposta do evento ao cliente com vista à sua aprovação.
> Concebe planos de informação e promoção do evento e gere o seu desenvolvimento junto do público-alvo.
> Coordena e acompanha as equipas de trabalho na implementação do evento.
O Técnico de Organização de Eventos pode desenvolver a sua actividade profissional em empresas especializadas
em organização de eventos e em gabinetes de comunicação de institutos públicos e organizações privadas.
Para o exercício da profissão de Técnico de Organização de Eventos, é fundamental adquirir uma qualificação profissional
de nível 4 na respectiva saída profissional, correspondente à área de educação de formação de Marketing e Publicidade (342).
> Condições de acesso a esta formação: ter concluído o 9º ano de escolaridade em qualquer modalidade de educação e formação.
> A certificação que obtém: uma dupla certificação após conclusão do curso - o diploma do 12º ano de nível secundário
de educação e o cerificado de qualificação profissional de nível 4.

Portaria n.º 1290/2006 de 21 de Novembro

O Técnico de Recuperação do Património Edificado é o profissional qualificado que, sob orientação directa de
um técnico superior da área, está apto a executar trabalhos de inventariação, levantamento, diagnóstico, conservação
preventiva e recuperação do património edificado, utilizando as tecnologias, técnicas e materiais assegurando a sua
reabilitação cultural e funcional.
> Executa levantamentos arquitectónicos de estruturas edificadas, tanto manual como informaticamente.
> Aplica técnicas de levantamento e de registo das componentes construtivas e decorativas, nomeadamente
o inventário, fotografia e video.
> Produz e aplica materiais construtivos de acordo com o seu comportamento face à estrutura do edificio e à origem
e características dos materias pré-existentes.
O Técnico de Recuperação do Património Edificado pode desenvolver a sua actividade profissional em autarquias,
empresas de engenharia ou arquitectura, bem como museus, palácios ou centros de arte.
Para o exercício da profissão de Técnico de Recuperação do Património Edificado, é fundamental adquirir uma qualificação
profissional de nível 4 na respectiva saída profissional, correspondente à área de educação de formação de História e Arqueologia (225).
> Condições de acesso a esta formação: ter concluído o 9º ano de escolaridade em qualquer modalidade de educação e formação.
> A certificação que obtém: uma dupla certificação após conclusão do curso - o diploma do 12º ano de nível secundário
de educação e o cerificado de qualificação profissional de nível 4.
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De alunas a profissionais

Formadas pela Escola Técnica Profissional da Moita
Técnica de Contabilidade e Animadora Sociocultural seguem diferentes percursos
Técnica de Contabilidade e Animadora Sociocultural, Carina e Daniela, formaram-se na Escola Técnica Profissional
da Moita no passado ano lectivo e seguiram os percursos de acordo com as suas escolhas.
Ambas optaram pelo ensino profissional tendo em consideração a vertente prática dos cursos,
nomeadamente a Formação em Contexto de Trabalho, e, segundo as ex-alunas, “foram três anos de sucesso”.

Contabilidade
Não mudava nada e, se fosse preciso, repetia
tudo de novo!

Carina Alexandra Rodrigues, 22
anos, concluiu o Curso Técnico
de Contabilidade com média de
15 valores.
Neste momento, está a realizar
um Estágio Profissional no
Gabinete de Contabilidade da
Escola Técnica e Profissional
da Moita onde concluiu o curso,
facto que a ex-aluna considera
vantajoso “por ter um
conhecimento prévio
relativamente ao funcionamento
da instituição e por conhecer
todas as pessoas que aqui
trabalham”.
O ensino profissional foi uma
escolha que, segundo a técnica
de Contabilidade, permitiu um
“desenvolvimento tanto a nível
pessoal como a nível
profissional”, associado à
Formação em Contexto de
Trabalho.

Desde cedo que Carina
Rodrigues tinha uma ideia
pré-concebida relativamente
ao seu percurso pós-formativo:
“conseguir um emprego”.
Para já, o ensino superior não
está nos seus planos, mas
assegura que “nunca é tarde
para reiniciar os estudos”.

Carina afirma que “o estágio foi
muito gratificante, pois encaramos
tudo com mais profissionalismo
ao confrontarmo-nos com a
realidade e com a especificidade
do curso em si.”

As boas recordações
prendem-se com o facto de
existir uma relação muito
próxima entre os alunos e a
direcção, salientando que “não
mudava nada e, se fosse
preciso, repetia tudo de novo!”

Animação
Sociocultural
Nestes três anos, assistimos à evolução da
própria escola

Concluiu o Curso Técnico de
Animação Sociocultural com
média de 16 valores, Daniela
de Merici Fernandes Pereira, 22
anos, optou por seguir os estudos
e ingressou na Escola Superior
de Enfermagem.

o afastamento da área de
Animação, na medida em que a
ex-aluna pretende seguir a
especialidade em Pediatria
onde, curiosamente, está
incluída a disciplina de ”Animação
Sociocultural na Prática de
Enfermagem”.

Daniela teve conhecimento
sobre a Escola Técnica e Profissional da Moita através da
publicidade e escolheu a via
profissional para garantir que,
“além do 12º ano, ficamos com
um instrumento de trabalho”
e considera que a vertente
prática dos cursos profissionais
é muito forte, nomeadamente
o Curso Técnico de Animação
Sociocultural em que o trabalho
é realizado, muitas vezes, fora
da escola com o apoio dos
professores.

Neste momento, presta também
serviços de animação como
freelancer juntamente com uma
colega de escola. Rejeita
a afirmação de que a opção de
ter seguido uma área diferente
constitua uma barreira, realçando
que as bases adquiridas no
Curso Técnico, nomeadamente
os trabalhos, as apresentações
orais e a realização da Prova de
Aptidão Profissional pelo contrário,
foram muito importantes para a
frequência do Ensino Superior.

A técnica de Animação salienta
que “ a Formação Prática em
Contexto de Trabalho, além de
experiência, dá-nos currículo”
e frisa a importância da responsabilidade que é incutida nos
alunos quando estão em estágio.
O Curso Superior de Enfermagem
foi uma decisão que não implicou

A técnica frisa a importância
destes contributos para o bom
desempenho na Escola Superior
de Enfermagem.
Finalmente, quando se fala de
recordações, Daniela Rodrigues
destaca o bom ambiente escolar
da Escola Técnica e Profissional
da Moita.

Segunda - Feira, 3 de Maio de 2010 | Ano1 | nº 1 | distribuição gratuita | Trimestral

»8

Cultura
CESÁRIA ÉVORA E BONGA
COLISEU DE LISBOA
Bilhetes: de 15 a 50 €
www.cesaria-evora.com
> 08 MAIO | 21:30h

A cidade do Rock instala-se, pela quarta
vez, no Parque da Bela Vista, para receber
aquele que é conhecido como o maior
festival de música do mundo.
Nos próximos dias 21, 22, 27, 29 e 30 de
Maio, os palcos do Rock in Rio irão
receber artistas como Muse, Shakira, Ivete
Sangalo, Mariza, John Mayer, Xutos &
Pontapés e Miley Cyrus, entre outros.
Informações detalhadas no sítio oficial
http://rockinrio-lisboa.sapo.pt

FESTIVAL BESSELECÇÃO
com BLACK EYED PEAS
Os Black Eyed Peas vão realizar um mega-concerto no Estádio Nacional,
juntando-se aos portugueses no apoio à participação da Selecção no Mundial.
Com o apoio do Banco Espírito Santo (um dos principais patrocinadores da
Selecção) e da Federação Portuguesa de Futebol, este será um concerto
inesquecível.
Dia 30 de Maio, no Estádio Nacional, os Black Eyed Peas, uma das mais espectaculares bandas da actualidade, juntam-se aos portugueses Buraka Som Sistema,
TT e NU Soul Family, para apoiar Portugal, numa grande festa em torno da
Selecção.

PARQUE DA BELA VISTA | Lisboa

METALLICA

> 21,22,27,28 e 29 MAIO

ESTÁDIO NACIONAL | Cruz Quebrada

> 30 Maio | 16h00

PAVILHÃO ATLÂNTICO
Parque das Nações
Bilhetes: de 35 a 50 €
www.metallica.com
> 18 e 19 MAIO | 19:30

Museu Berardo : Joana Vasconcelos
JAMIE CULLUM

A exposição “Sem Rede”, patente no Museu Berardo/CCB, até 18 de Maio, reúne um número significativo
de obras realizadas por Joana Vasconcelos nos últimos quinze anos, constituindo uma oportunidade única
para conhecer ou redescobrir o universo da artista.
Com um percurso iniciado em meados da década de 1990, Joana Vasconcelos afirmou-se como a mais
importante artista da sua geração, com prolífica carreira crescentemente conhecida em Portugal e no
estrangeiro.

COLISEU DE LISBOA
Bilhetes: de 20 a 50 €
www.santana.com
> 25 MAIO | 21:00

Uma exposição que vale a pena visitar para conhecer algumas das mais famosas peças como “A Noiva”,
o lustre feito com vinte mil tampões higiénicos.
Os alunos da Escola Técnica Profissional da Moita recomendam vivamente!
MUSEU COLECÇÃO BERARDO | Lisboa

> 01/03 - 18/05/2010
SANTANA
PAVILHÃO ATLÂNTICO
Parque das Nações
Bilhetes: de 25 a 45 €
www.santana.com
> 25 MAIO | 21:00

MUSE
ROCK IN RIO
Lisboa
www.muse.mu

> 27 MAIO

Escola Técnica Profissional da Moita
participa na XIII Feira de Projectos Educativos
MOITA 2010
A Escola Técnica Profissional da Moita vai participar, pelo quarto ano consecutivo, na 13ª edição
da Feira de Projectos Educativos, que irá ter lugar no Pavilhão Municipal de Exposições, na
Moita.
A Feira de Projectos Educativos é uma das mais importantes iniciativas do concelho da Moita
que envolve alunos, professores e toda a comunidade educativa, cujo principal objectivo é
promover a articulação entre diferentes graus de ensino, contribuindo para a construção de
uma identidade social educativa e cultural.
Desde a mostra de trabalhos à dinamização de actividades, passando pelo apoio logístico, os
alunos da Escola Técnica Profissional da Moita orgulham-se de continuar a participar neste
evento que já é considerado um marco no calendário anual das actividades escolares do
concelho.
No recinto serão divulgados e partilhados os objectos desenvolvidos e elaborados pelos
próprios alunos, através de ateliers, exposições, workshops e inúmeras actividades de palco.
PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES | MOITA

> 11, 12 e 14 MAIO
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Alunos e Professores ajudaram a Limpar Portugal
Escola Técnica Profissional da Moita

Lazer
DANÇA
“ASAS E CARAPAÇAS, HASTE E
BARBATANAS”
Auditório Municipal Augusto Cabrita
Barreiro

> 11 MAIO
“ A REPÚBLICA DANÇA”
Auditório Municipal Augusto Cabrita
Barreiro

> 15 MAIO

Com sacos e luvas nas mãos, os alunos, amigos, familiares e professores da Escola Técnica
Profissional da Moita juntaram-se no passado dia 20 de Março, aos milhares de voluntários na
cruzada nacional contra o lixo - o Projecto “Limpar Portugal”.
Todos trabalharam com empenho e dedicação e não se deixaram demover pela quantidade de
lixo encontrada, com o objectivo de sensibilizar a comunidade envolvente para a importância de
proteger a natureza.

(A)BRAÇO DE FERRO
COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL
DA DANÇA
Atelier de Movimento | M/6 | dos 10
aos 14 Anos | Sala Principal |
Duração 120min | Atelier ARTEMREDE

Cinema-Teatro Joaquim d´Almeida

> 22 MAIO | 16:30h

O Projecto “Limpar Portugal”, que recebeu o alto patrocínio do Presidente da República, foi
inspirado num plano desenvolvido na Estónia em 2008.
No site oficial www.limparportugal.org é possível ler a frase de agradecimento:

EXPOSIÇÃO

“A todos aqueles que suportaram o mau tempo e a chuva e ajudaram a
tornar o nosso país um pouco mais limpo, o nosso MUITO OBRIGADO!!!
Não teríamos conseguido sem a vossa participação”.

OLHAR A PRIMEIRA REPÚBLICA
Biblioteca Municipal Manuel
Giraldes da Silva, Montijo

> 16 ABRIL a 09 MAIO
FEIRA DE MAIO
Pavilhão Municipal de Exposições
da Moita

> 21 a 23 MAIO
NOIVAS E NOIVOS
III Salão de Casamentos e Eventos.
Pavilhão Municipal de Exposições
da Moita

> 21 a 23 MAIO

O FRAGATEIRO :
Bacalhau à Fragateiro
O Fragateiro, é um Restaurante com gastronomia tradicional local da zona ribeirinha
do rio Tejo, mas com algo de diferente, para aqueles que gostam de descobrir novos
sabores, aromas e sensações, proporcionando um ambiente acolhedor e discreto.
As especialidades vão desde o Bacalhau à Fragateiro até à Cataplana de Lagosta
com Tamboril, uma sensação de vinho de várias zonas demarcadas do país,
destacando-se os vinhos da Região demarcada da Península de Setúbal.
O Restaurante está integrado no Projecto “Sarilhos Aldeia Desportiva Ribeirinha”,
Agência de Desenvolvimento local, que tem como objectivo a dinamização das
tradições culturais e desportivas da Aldeia de Sarilhos Pequenos.

CINEMA
“HUMPDAY”
De: Lynn Shelton
Com: Mark Duplass, Joshua Leonard,
Alycia Delmore, Lynn Shelton
“9 (NOVE)”
De: Shane Acker
Com: Christopher Plummer, John C.
Reilly, Crispin Glover, Jennifer
Connelly, Elijah Wood
“ROBIN HOOD”
De: Ridley Scott
Com: Russell Crowe, Cate Blanchett,
Vanessa Redgrave

BACALHAU À FRAGATEIRO | Preço médio 20 €

www.ofragateiro.com
> SARILHOS PEQUENOS
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“EX-MULHER PROCURA-SE”
De: Andy Tennant
Com: Jennifer Aniston,
Gerard Butler, Jason Sudeikis
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Alunos em Movimento
com o Desporto Escolar

3ª feira à tarde na escola

O Lema é:
Movimento! Não Parar! A Nossa Paixão!
Ao implementar o Desporto
Escolar, a Escola Técnica
Profissional da Moita pretende
proporcionar a todos os alunos
o acesso à prática desportiva
como contributo fundamental
para a formação integral dos
jovens.
Os alunos, integrados em várias
actividades desportivas que vão
do Atletismo ao Basquetebol,
passando pelo Voleibol e pelo
Futsal, já representaram
a Escola Profissional ao
participarem em acções
externas, como o Corta-Mato
Distrital que teve lugar na Lagoa
de Albufeira, no passado mês
de Fevereiro (conquistaram
o quinto lugar, por escolas),
e também o Torneio
de Basquetebol, em Março, que
se realizou na Escola
Secundária Poeta Joaquim
Serra, no Montijo.

Por iniciativa da Associação
de Estudantes da Escola Técnica
Profissional da Moita, foi
realizado um torneio de Futebol
7, no recinto da escola.

Para o terceiro período, estão
previstas acções dirigidas
à comunidade escolar, como
o Ténis de Mesa e a dinamização
de várias actividades no âmbito
do Dia da Educação Física
e Saúde– 8 de Junho.
Neste dia, a escola vai receber
vários elementos da Selecção
Nacional de Rugby que
se disponibilizaram para
interagir com os alunos e falar
um pouco sobre a prática de
rugby.
Escalada, Jogos tradicionais,
Tiro com Arco, Tag Rugby
e Minigolfe são algumas das
actividades que vão decorrer
na Escola Técnica Profissional
da Moita, juntamente com uma
demonstração de Artes Marciais

realizada pelos alunos; aliado
ao evento vai encontrar-se um
Gabinete de Saúde cujo objectivo
é analisar a saúde da comunidade
escolar, nomeadamente a
percentagem da Massa Gorda,
Tensão Arterial e a Glicemia.
Vai ser possível, ainda, assistir
a várias actuações, durante
os intervalos, do Clube das Artes
da Escola Técnica Profissional
da Moita.
O Desporto Escolar tem como
missão contribuir para

o combate ao insucesso
e abandono escolar e promover
a inclusão, a aquisição
de hábitos de vida saudáveis
e formação integral dos jovens
em idade escolar, através
da prática de actividades físicas
e desportivas.
Ao melhorar o rendimento
escolar em geral, a actividade
física aumenta a capacidade
de aprendizagem, estimulando
a auto-estima e auto-confiança
e reduzindo a ansiedade,
o stress e a depressão.
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Mestre Jaime Costa
Na defesa do Património Ribeirinho
Estamos perante algo palpável
que tem vida, incentivando os mais jovens
a participar numa actividade que tem vindo a ser
cada vez mais reconhecida, a nível nacional.
Completamente apaixonado
pelo Tejo, mestre do Estaleiro
Naval de Sarilhos Pequenos,
Jaime Costa, espelha ânimo
e alento ao retratar um pouco
da sua história de vida nas
margens do rio.
Adquirido pelo seu pai, em 1955,
o estaleiro concentra
a actividade na reparação,
manutenção e construção de
embarcações típicas do Tejo,
mantendo até hoje a mesma
lógica de funcionamento:
transmissão de conhecimentos
de pai para filho.
Com a construção da Ponte 25
de Abril, as embarcações
de ferro tomaram o lugar das
embarcações típicas de madeira,
o que levou à pouca
rentabilidade do trabalho nos
estaleiros, conduzindo
ao encerramento de vários
estabelecimentos. Contudo,
o do Mestre Jaime subsistiu
e continuou em actividade
e, presentemente, é um dos
sobreviventes do arco ribeirinho
dos cerca de trinta que
fecharam as portas. E mais…!
Por decisão própria, Jaime
Costa voltou ao trabalho
em madeira no sentido
de combater o afastamento das
tradições marítimas que fazem
parte da história local. Segundo
o Mestre, “a colaboração das
câmaras municipais foram uma
mais valia no que diz respeito
ao desenvolvimento desta
actividade”, pois a preocupação

com a recuperação
do património local tem vindo
a aumentar e, assim, assistimos
a uma série de embarcações
recuperadas a navegarem pelas
margens do Tejo. "Afirma ainda
que “cerca de 90% do trabalho
efectuado provém da câmaras!"
No âmbito das comemorações
do Dia Europeu do Mar,
um importante passo foi dado
quando Sua Excelência
o Secretário de Estado
da Defesa Nacional e dos
Assuntos do Mar, João Mira
Gomes, anunciou a criação
de um pólo vivo do Museu
da Marinha, por intermédio
do despacho n.º 15899/2008, de
20 de Maio, publicado no Diário
da República, 2ª série - nº111 11 de Junho de 2008, composto
por embarcações típicas que
navegam no rio Tejo,
denominado “Marinha do Tejo”.
Fruto da determinação de um
conjunto de proprietários
e arrais de embarcações típicas
do Tejo, entre eles Jaime Costa
(o único proprietário de um
estaleiro), o ressurgimento
da “Marinha do Tejo” deve-se
também “ao forte empenho
e dedicação do Professor
Doutor Fernando Carvalho
Rodrigues que fez com que o Sr.
Secretário de Estado tomasse
conhecimento do trabalho que
está a ser efectuado na
recuperação das embarcações
típicas do Tejo e da necessidade
de obter um enquadramento
a nível do Governo que permita
incentivar e promover o seu

As coisas começam a tomar um rumo diferente,
pois estamos a captar a atenção de todos…!
desenvolvimento.”
O concelho da Moita é o pioneiro
desta sensibilização na medida
em que detém mais de metade
das embarcações tradicionais
particulares que navegam sobre
o Tejo.
Esta iniciativa premeia
o trabalho de todos aqueles que
têm procurado por todos
os meios assegurar
a preservação do património
flúvio-marítimo associado
às embarcações típicas do Tejo.
Os proveitos já se fazem sentir
pois, actualmente, a doca da
Marinha já recebe este tipo de
barcos.
Importa salientar uma última

curiosidade que se prende pelo
facto de existirem no “Musée
du Bateau”, na Bretanha –
França, cerca de sete
embarcações típicas
portuguesas, entre as quais
uma canoa do Tejo recuperada
no Estaleiro Naval de Sarilhos
Pequenos, pela equipa dirigida
pelo Mestre Jaime.
Finalmente, referindo-se
à formação profissional na área
de recuperação e construção
deste tipo de embarcações,
o mestre Jaime Costa assegura
que “é necessária a certificação
na área da recuperação, pois
existem cada vez mais jovens
interessados e isso fornece-lhes
um instrumento de trabalho.”

Se estás a concluir o 9.º Ano, esta é
a tua oportunidade de escolheres uma
formação de FUTURO!
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