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editorial

“

A educação exige
os maiores cuidados,
porque influi sobre toda a vida”
(Sêneca)

SETEMBRO…
Início de um novo ciclo…É hora de começar!!
Mais um ano letivo se inicia... com ele, novas expetativas, novos projetos, novos anseios, novos desejos de que tudo decorrerá
dentro do esperado. Cada novo rosto traz consigo sonhos e ambições, mas também incertezas e dúvidas.
É aqui, na escola, que cada um vai criar
laços, que cada um vai crescer pessoal
e profissionalmente. Cada um deles,
com a ajuda dos profissionais
desta escola, vai trilhar o
seu caminho em direção à
empregabilidade e a uma
carreira profissional de sucesso. Tendo este objetivo
em mente, a escola, atenta
às necessidades do mercado, alargou a sua oferta
formativa. Assim, este ano
a EPV abriu três turmas
de nível IV, a saber: turma
A, Técnico de Cozinha/
Pastelaria agregado com
Técnico de Restaurante/
Bar; turma B, Técnico de
Manutenção Industrial-Eletromecânica agregado com Técnico
de Mecatrónica Automóvel; turma C,
Técnico de Massagem e Bem-Estar
agregado com Técnico de Mecatrónica.

Para além disso, abriu um Curso de
Educação e Formação (CEF) de Cozinha
e uma turma CEF de Cozinha, nível II,

tipo 3, agregada ao CEF
de Eletromecânica de Manutenção
Industrial, também de nível II, tipo 3.
Com esta oferta formativa, a escola
pretende ir de encontro às expetativas

dos alunos e à procura do mercado. Da
nossa parte comprometemo-nos a oferecer aos alunos todas as condições
para uma aprendizagem de sucesso.
Deles esperamos
esforço pessoal,
dedicação e persistência, qualidades
determinantes para
o sucesso académico e profissional.
Esta foi a mensagem passada aos
Encarregados de
Educação que foram recebidos no
início do ano letivo
pelo Diretor pedagógico e pelos respetivos Diretores de
Turma. O Diretor Pedagógico reforçou,
ainda, a necessidade da escola e Encarregados de Educação trabalharem
em equipa.
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Técnico de Cozinha-Pastelaria
À semelhança de anos anteriores, continua o interesse e a
procura por este curso. Este motivo, aliado à sua elevada taxa
de empregabilidade, foi determinante para a escolha desta
área de formação. É um curso com uma grande componente
tecnológica e prática, o que permite adquirir as competências
necessárias à entrada no mercado de trabalho.
Este técnico tem como principais competências planear, dirigir, controlar e executar as atividades de cozinha/pastelaria, em estabelecimentos de restauração e bebidas,
integrados ou não em unidades hoteleiras, com vista a garantir um serviço de qualidade e a satisfação do cliente.

Técnico de restaurante-bar
A área de Restaurante / Bar continua a ser muito atrativa para
os jovens. O Técnico de Restaurante/bar é o profissional que
no domínio das normas de Segurança e Higiene Alimentar,
planifica, dirige e efetua o serviço de alimentos e bebidas
à mesa e ao balcão, em estabelecimentos de restauração
e bebidas. integrados ou não em unidades hoteleiras. Tem
como atividades principais:

ü Planear e preparar o serviço de Restaurante – Bar;
ü Realizar o acolhimento e receção do cliente no serviço
de Restaurante – Bar;

ü Preparar e servir bebidas simples e compostas;
ü Planear e executar os serviços de mesa regular e espe-

Técnico de Manutenção Industrial- Eletromecânica
+ Técnico de Mecatrónica Automóvel
Continuámos a apostar em cursos de caráter prático, pelo que
abrimos o curso Técnico de manutenção Industrial-Eletromecânica. Este curso é dirigido a jovens que tenham terminado
o 9.º ano e com aptidões em adquirir competências na área
de educação e formação de metalurgia e metalomecânica.
Após a finalização deste curso, os alunos estarão aptos
tecnicamente a:
Interpretar desenhos, normas e outras especificações técnicas, a fim de identificar formas e dimensões, funcionalidade,
materiais e outros dados complementares relativos a equipamentos eletromecânicos e instalações elétricas industriais;
controlar o funcionamento dos equipamentos, detetar e
diagnosticar anomalias; controlar e avaliar as intervenções de
manutenção e os equipamentos intervencionados, utilizando
instrumentos adequados; proceder à instalação, preparação
e ensaio de vários tipos de máquinas, motores e outros
equipamentos industriais; colaborar no desenvolvimento de
estudos e projetos de adaptação de sistemas e equipamentos para melhoria da eficiência, ganhos de produtividade e
prevenção de avarias.
Os carros continuam a despertar enormes paixões e emoções, em todas as suas utilizações desportivas, de trabalho
ou lazer. Para além disso, utilizam tecnologias, materiais e
equipamentos inovadores e tecnologicamente avançados. A

indústria automóvel necessita, pois, de ter nos seus quadros,
técnicos capazes de responder a estas exigências crescentes.
Este curso Técnico de Mecatrónica Automóvel visa preparar
o formando para cumprir as tarefas multifacetadas exigidas
para os profissionais nas oficinas, nas áreas da mecânica,
eletricidade, eletrónica e diagnóstico.

cial ;
ü Pesquisar as especificidades e as tendências de mercado associados à mesa e ao bar
ü Implementar normas de auto-controlo e HACCP;
ü Elaborar relatórios e preencher documentação técnica
relativa à atividade desenvolvida.

Técnico de mecatrónica
O curso agregado de Técnico de Mecatrónica+Técnico de
Massagem e Bem-estar foi uma das novidades deste ano
letivo.
O curso de mecatrónica visa formar profissionais qualificados e aptos a desempenhar tarefas de caráter técnico
relacionadas com a manutenção, reparação e adaptação de
equipamentos diversos, nas áreas de eletricidade, eletrónica,
controlo automático, robótica e mecânica. A forte componente prática deste curso, nomeadamente na programação
e domínio da operação em máquinas CNC, é um dos seus
pontos mais fortes.
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TÉCNICO DE MASSAGEM E BEM-ESTAR
O curso Técnico de massagem e bem-estar visa formar
profissionais com múltiplas competências para poder desempenhar as funções inerentes aos tratamentos estéticos
e de bem-estar, tais como tratamentos de rosto e corpo e
técnicas variadas de massagem corporal e envolvimentos
incluindo a utilização de processos manuais e equipamentos específicos.
Com esta formação o Profissional estará dotado de conhecimentos técnico-práticos para desenvolver no seu
próprio estabelecimento, em institutos de beleza ou em
estabelecimentos similares. A aposta neste curso prende-se com a cada vez maior procura deste tipo de serviços.

ANIVERSÁRIO EPV

25 anos… 1/4 de século…
São 25 anos de histórias, 25 anos de rostos que por aqui passaram e deixaram a sua marca, 25 anos de compromissos com os
nossos alunos e com a comunidade e, acima de tudo, 25 anos de responsabilidades desde sempre assumidas pela construção de um
papel ativo na defesa de um ensino profissional de qualidade e excelência.
25 anos volvidos, desde o dia 07 de
outubro de 1991, o balanço efetuado
só pode ser positivo! Hoje ninguém tem
dúvidas de que a nossa escola é um
exemplo de sucesso. Mas, construir
uma história dá muito trabalho! É
necessário dedicação, empenho e total
entrega à causa em que se acredita
e se defende diariamente. Parabéns
a todos os que, de uma forma ou de
outra, contribuíram para a edificação
da Escola Profissional de Vouzela!

CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS (CEF)

O dia foi comemorado com a
distribuição de canetas alusivas ao
25ºaniversário da Escola. Para além
disso, num momento simbólico,
professores, funcionários e alunos
reuniram-se para cantar os parabéns à
EPV.
Para fim, para assinalar este
dia, a Escola presenteou os seus
colaboradores com um jantar, onde
estiveram presentes os fundadores,
antigos diretores e antigos funcionários.

aniversário

escolaprofissionalvouzela

COZINHA
Este ano a nossa Escola abriu dois cursos CEF de Cozinha, um
deles de tipo 3, que permite concluir o 9º ano, num período de
um ano. Os Cursos de Educação e Formação (CEF) são uma
oportunidade para poder concluir a escolaridade obrigatória,
através de um percurso flexível e ajustado aos interesses dos
alunos, ou para poder prosseguir estudos ou formação que lhes
permita uma entrada qualificada no mundo do trabalho.
Cada curso corresponde a uma etapa de educação/formação
(desde o Tipo 1 ao Tipo 7) cujo acesso está relacionado com
o nível de habilitação escolar e profissional já alcançado. No
final de cada etapa obterão uma qualificação escolar e profissional. Independentemente da tipologia, todos os CEF integram
quatro componentes de formação: Sociocultural; Científica;
Tecnológica; Prática.

CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS (CEF)

ELETROMECÂNICA de manutenção industrial

Este CEF visa desenvolver as atividades relacionadas com a instalação, montagem, regulação,
manutenção, reparação e ensaio, em equipamentos industriais e respetivos componentes nos
sistemas mecânicos, elétricos, eletromecânicos
e de automação (pneumáticos e hidráulicos),
de acordo com as especificações técnicas de
segurança e qualidade definidas.

Ainda em jeito de comemoração desta
data tão importante, realizou-se, no dia
30 de novembro, nas instalações da
EPV, uma Tertúlia subordinada ao tema:
“Escola Profissional- 25 anos…” promovida pelo Agrupamento de Escolas de
Vouzela e Associação D. Duarte de Almeida (ADDA), integrada no 4º Ciclo de
Tertúlias. Foram vários os intervenientes
neste espaço de diálogo e debate, a
saber: Raquel Ferreira, Daniel Vitória,
Eugénia Liz, José Tavares, Suzana Martins, Carlos Lobo, sob a moderação de
Gonçalo Ginestal, Diretor do Centro de
Emprego Dão Lafões, todos eles ligados,
de uma forma ou de outra, à Escola
Profissional de Vouzela.
A Dra. Raquel Ferreira, uma das funda-

doras da Escola, começou por referir
que apesar das incertezas e do ainda
grande desconhecimento do Ensino
Profissional no nosso país, este era um
grande desafio que traria, certamente,
mais-valias para os jovens do concelho,
que abandonavam precocemente o ensino regular, dando-se-lhe a possibilidade
de prosseguir estudos, numa vertente
mais prática e, combatendo-se, deste
modo, o insucesso e o abandono escolar. No entanto, apesar das dificuldades
iniciais, e após uma luta árdua junto das
entidades superiores conseguiu abrir-se,
no ano de 1991/1992, a Escola Profissional de Vouzela.
À voz da Dra. Raquel, juntaram-se outras vozes e também elas partilharam

vivências e momentos marcantes desta
caminhada da EPV.
Ali, durante hora e meia, foram recordados alguns momentos, algumas pessoas
e outras que, infelizmente, já não estão
entre nós, mas que também elas fizeram parte deste percurso de vida, desta
nossa pequena/grande comunidade que
carinhosamente apelidamos de EPV.
Hoje, volvidos 25 anos, podemos
orgulhar-nos de ter uma boa escola
profissional, dotada de bons espaços
e das melhores condições para poder
proporcionar aos alunos todas as condições para uma boa formação inicial.
Parabéns, EPV! Que continues por
muitos anos a formar profissionais de
excelência!

8

9

MAGUSTO
À semelhança dos anos anteriores, levámos a efeito o já tradicional MAGUSTO, na Avenida João de
Melo. Resultado da parceria com
a Associação Empresarial de Lafões e com o apoio do Município,
esta iniciativa visa estreitar laços
entre a escola e a comunidade.
Cada participante foi convidado a
trazer uma bebida ou um salgadinho e boa disposição ingredientes
indispensáveis para uma tarde de
salutar convívio.

HALLOWEEN
Popularizado pela cultura norte-americana, o Halloween remonta a uma antiga celebração celta, o Samhain,
que marcava o fim do verão. Mais de dois mil anos depois
pessoas por todo o mundo continuam a celebrar a chegada do inverno da mesma forma que os antigos celtas —
com uma grande festa repleta de doces e máscaras.
A origem celta do Halloween
O Halloween, ou Hallowe’en, tem a origem numa tradição
muito mais antiga, o Samhain. O Samhain, Samain ou Samhuinn (um termo de origem gaélica que significa “o fim
do verão”), marcava o início do inverno, o fim das colheitas e o início do novo ano celta que, de acordo com calendário gregoriano adotado no século XVI, se comemorava
a 1 de novembro. Era a celebração mais importante do
antigo calendário celta e, apesar de ter sido substituído
no século VII, é ainda hoje relembrado por toda a Europa
sob a forma de diferentes tradições e costumes que perduram até aos nossos dias.
Tradicionalmente, durava três dias, coincidindo atualmente com as celebrações católicas da Vigília de Todos os
Santos (noite de 31 de outubro), Dia de Todos os Santos
(1 de novembro) e Dia dos Fiéis Defuntos (2 de novembro). O termo “Hallowe’en” surgiu apenas no século XVII
e é uma abreviatura escocesa de “Allhallow-even”, literalmente “noite de todos os santos” (“eve of all saints”).
Desde tempos imemoriais que o período está associado
aos fantasmas, espíritos e à morte. Para os celtas, era
uma altura em que o véu que separava o mundo visível do
invisível — o mundo dos vivos e dos mortos — se tornava
mais ténue. Acreditava-se que os mortos regressavam e
que os deuses e outros seres do submundo passeavam
por entre os vivos.

Durante este período, os antepassados eram honrados
através de oferendas. Na Irlanda
e na Escócia celta, era costume acenderem-se
fogueiras no topo das colinas, os chamados “hallowe’en
fires” (os “fogos de hallowe’en”). Estes fogos, em honra
dos familiares já falecidos, serviam também para purificar as pessoas e a terra, de modo a afastar os demónios,
que eram mais fortes nesta altura do ano. Na Escócia,
serviam também para afastar e destruir as bruxas. Apesar
de muitas das tradições celtas se terem perdido com a
cristianização, os “hallowe’en fires” continuaram a arder
no topo das colinas até cerca de finais do século XIX.

O Halloween norte-americano
Na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos da América receberam um grande número de imigrantes irlandeses,
que fugiram do país na sequência da Grande Fome (18451849). A chegada de um tão grande número de irlandeses
a solo norte-americano ajudou a espalhar e a popularizar a
celebração do Halloween. Apropriando-se de uma tradição
originalmente britânica e irlandesa, os norte-americanos começaram a mascarar-se e a pedir dinheiro ou comida de porta em
porta, uma prática que acabou por se tornar no atual “trick or
treat” (“doce ou travessura”).
Nesse dia, os pobres costumavam pedir comida de porta em
porta. As famílias davam-lhes pequenos bolos chamados “soul
cakes” (“bolos da alma”) em troca de uma oração pelos seus
familiares já falecidos.
Para assinalar o Halloween, as professoras de Inglês, com a
colaboração dos alunos, decoraram o espaço da escola com
objetos alusivos ao Halloween.

Dia Mundial da Alimentação
Muitas vezes ouvimos a frase “somos o que comemos”, mostrando que a alimentação merece, da nossa parte,
uma atenção redobrada.
A alimentação tem um papel fulcral na nossa vida.
Para além de ser uma necessidade básica, a alimentação é um dos fatores do ambiente que
mais afeta a saúde.
Hoje em dia já não basta ter acesso aos
alimentos, é necessário “saber comer”
- saber escolher os alimentos de forma e em quantidades adequadas às
necessidades diárias, ao longo das
diferentes fases da vida.
No entanto, pelo ritmo de vida
atual, sobra-nos pouco tempo para
dedicar às refeições e muitas
vezes acabamos por ter um padrão alimentar desequilibrado e
desajustado às nossas necessidades, promovendo um aumento no
consumo de comidas rápidas, as
ditas “fast food”.
Neste sentido, a Escola Profissional
de Vouzela não deixou passar em
branco o dia Mundial da Alimentação,
chamando a atenção dos alunos para a
importância de uma alimentação equilibrada!
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NATAL É…
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CONFERÊNCIAS “TEEN” DE EMPREENDEDORISMO
Cerca de 200 alunos, do ensino secundário e profissional de Vouzela, assistiram à Conferência Teen, promovida pela CIM
Viseu Dão Lafões e pelo Município de Vouzela e que se realizou no âmbito da 6ª edição do projeto “Empreendedorismo
nas escolas de Viseu Dão Lafões”.

…III MISSÃO (COOL)ABORAR
Pelo terceiro ano consecutivo, a EPV
levou a cabo a missão “(COOL)LABORAR”. Desta forma, conseguiu-se, uma
vez mais, a angariação de alimentos
para serem distribuídos pelos alunos
mais carenciados da escola. A adesão
por parte da comunidade escolar foi
exemplar, permitindo assim, levar um
“miminho” a algumas famílias.

É reconfortante constatar que, numa
sociedade cada vez mais egoísta e
competitiva, ainda se vê jovens dispostos a colocar os seus interesses e
necessidades em segundo plano em
prol das necessidades dos outros!
Como tal, a EPV não podia estar mais
orgulhosa !! Um muito obrigado a
todos!!
Depois da sessão de abertura, pelo Presidente da Câmara, Rui
Ladeira, e pelo Secretário Executivo da CIM, Nuno Martinho,
os jovens ouviram os testemunhos do ator Pedro Giestas e
da empreendedora social, Marta Baeta.
Fazer o que se gosta, com dedicação e empenho, e seguir os
sonhos é fundamental para se ser um bom empreendedor,
na opinião de Pedro Giestas que se focou na sua experiência
pessoal.

CEIA DE NATAL
No dia 20 de dezembro de 2016,
realizou-se a tradicional Ceia de Natal
que juntou professores, funcionários
e convidados. Na entrada da escola
os participantes foram acolhidos com
uma decoração natalícia a condizer
com a época, como que a chamar os
visitantes e a convidá-los a participar
neste convívio.
Passando à ceia, eram cerca de meia
centena de pessoas, aos quais foi
servida uma ementa rica nos pratos
tradicionais da época, muito bem
confecionada pelos alunos do Curso
de Cozinha/Pastelaria e servida pelos

alunos do curso de Restaurante/Bar,
sob a supervisão dos professores Maria Cunha e João Fernandes.
Nesta ceia de Natal, o Diretor Pedagógico, José Lino, agradeceu a todos os
colaboradores desta escola. Foi uma
excelente reunião familiar, com amizade e alegria propícias da época.

tilha, amor, fraternidade... e aproximar
os nossos alunos de toda a comunidade
envolvente, as docentes de Português e
alguns alunos dos Cursos Profissionais
da nossa EPV deslocaram-se a diversos
locais da nossa vila, nomeadamente instituições e estabelecimentos comerciais, a

fim de desejarem as Boas Festas, através
da leitura de alguns textos criados pelos
próprios alunos.
A leitura de poemas e de textos de Natal
desenvolve, sem dúvida, a empatia, que
envolve a capacidade de compreender
sentimentos das outras pessoas!!!

Já Marta Baeta deu a conhecer o seu projeto de voluntariado
“From Kibera with Love” - desenvolvido na maior favela do
mundo, Kibera, no Quénia - e que apoia 72 crianças e jovens
dando-lhes acesso a educação, alimentação e saúde.
Duas experiências de vida, de sucesso, e verdadeiramente
inspiradoras para quem as ouviu no cineteatro João Ribeiro.

CONTOS DE NATAL
A leitura é, sem dúvida, uma atividade
excelente que expande o conhecimento
e estimula a criatividade de cada um de
nós. E, quando a leitura acontece envolvida no espírito do Natal, melhor ainda!
Assim, de forma a sensibilizar os alunos
para o espírito natalício, que inclui par-

DESFILE
DE GOLAS

Aconteceu no último dia do 1º período, o Desfile de Moda “Insetogola”, no
âmbito das disciplinas de Tecnologia
dos Materiais, Design de Moda, Tecnologias Produtivas e Geometria Des-

critiva. A turma de Técnico de Design
de Moda, com a colaboração da Associação de Estudantes e de alunos de
várias turmas, promoveram um bonito
momento na EPV!
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
A XIV sessão da Assembleia da Juventude que se realizou no dia 26 de abril, teve, este ano, como tema: Turismo Sustentável
para o Desenvolvimento.

PARLAMENTO DOS JOVENS - 2016/2017
O Parlamento dos Jovens deste ano letivo teve como tema os 40 anos da Constituição da República Portuguesa e os desafios que se colocam, no seu âmbito, ao Poder Autárquico.
A nossa Escola iniciou a sua participação em mais um projeto “Parlamento
dos Jovens” em finais de setembro,
quando as professoras responsáveis
pelo seu desenvolvimento, Zita Laranjeira e Ana Guimarães, iniciaram a divulgação do tema para este ano letivo,
junto de todas as turmas do ensino
secundário, apelando aos alunos para
que se organizassem em listas concorrentes.
Em meados de novembro foi criada a
comissão eleitoral, tendo como elementos a professora Zita Laranjeira
e mais dois alunos. As listas foram-se organizando; ao todo, três listas,
envolvendo quatro turmas. Entretanto
começaram a ser realizados alguns
debates/troca de ideias, sobre o tema
proposto, principalmente em aulas
das disciplinas de Área de Integração.
Pretendia-se que os alunos fossem
apresentando ideias e procurou-se
ligar os conteúdos da disciplina refe-

rida ao tema da Constituição, como
Lei fundamental do país. A campanha
eleitoral propriamente dita teve início
em janeiro e o debate final decorreu
no dia 23 de janeiro, tendo
contado com a presença do Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Vouzela, que muito nos
honrou. Desta sessão saíram
as medidas que formaram o
projeto de recomendação da
Escola, bem como a eleição
dos deputados que a representariam na Sessão Distrital
Por último, analisando o impacto da atividade na comunidade escolar, considerámos,
que o envolvimento da Escola
foi de assinalar e que os alunos
que constituíram as listas, mostraram,
em geral, muita motivação pelo jogo
em si mesmo. Os restantes alunos
mostraram grande interesse em assistir ao debate da Sessão Escolar.

Consideramos, ainda, que este jogo
contribui para preparar os alunos
para o exercício da cidadania, nomeadamente ao nível da participação

Nunca se falou tanto sobre a importância da educação como agora.
Num mundo globalizado e cada vez
mais competitivo, é crucial educar para
uma sociedade “inclusiva”. A inclusão
pressupõe que todas as crianças e
jovens tenham a mesma oportunidade
de acesso à escola, conhecimento,

aprendizagens e às oportunidades de
ensino, independentemente de qualquer característica específica que o
educando possua.
É impor tante ter consciência que
cada aluno tem o seu próprio ritmo de
aprendizagem, e que devem respeitar
os seus avanços e retrocessos ao longo
do processo ensino-aprendizagem.
A Escola Profissional
de Vouzela continua a
trabalhar nesse sentido, de forma a melhorar
a cada ano a inclusão, a

aceitação e a resposta a dar aos alunos
e às suas especificidades.
Desta forma, a EPV conta com uma docente da Educação Especial que ajuda
a desenvolver estratégias e atividades
que apoiam a integração/inclusão. Ao
longo do ano foram desenvolvidas atividades com os alunos, os professores e
toda a escola envolvente de maneira a
melhorar a qualidade de ensino assim
como a promover uma postura mais
assertiva face às necessidades educativas especiais.

democrática em atos eleitorais e ao
nível do desenvolvimento da capacidade argumentativa e do espírito crítico,
conducentes à escolha e partilha de
soluções para problemas comuns.

A nossa Escola participou, uma vez
mais, neste debate de ideias, transcrevendo-se, de seguida, alguns excertos
das intervenções dos nossos alunos.
“O tema deste ano é bastante pertinente, porque diz respeito ao desenvolvimento do turismo de forma sustentável
e sustentada. Ora, como sabemos,
Vouzela tem grande potencial turístico,
nomeadamente o chamado turismo de
Natureza ou Ecoturismo. Situa-se numa
região onde o verde da montanha se enriquece com o lilás da valiosa reserva botânica, apreciada por tantos. É rica em
espécies endógenas, ao nível da fauna
e da flora e aqui podemos deliciar-nos,

não só com os únicos pastéis de Vouzela, mas também com uma paisagem
serena, cheia de Natureza e de História.
O que podemos fazer para que mais
turistas nos venham visitar? Continuar a
divulgar o produto Vouzela como algo a
descobrir ou a redescobrir; continuar a
preservar os espaços verdes e a proteger
as suas espécies autóctones; continuar
a receber e acolher bem quem nos visita.
No nosso entender, Vouzela tem ainda
muito para mostrar aos potenciais turistas, sendo por isso muito importante o
investimento em infraestruturas de acolhimento, como residências de turismo
rural ou outras.”

EUROVOUZELA
Aconteceu no dia 16 de novembro, no
Auditório Municipal de Vouzela, o Encerramento do Programa EuroVouzela II e o
lançamento do Programa EuroVouzela III.
Os alunos do 11º e 12ºanos relembraram
as suas experiências enquanto estagiários, no estrangeiro, e tomaram conhecimento da forma como se vai desenrolar o
Programa, no ano de 2017.

O turismo é, em Vouzela, como em tantas outras localidades deste magnífico
país, um recurso valioso a descobrir e
a explorar, sem nunca perder de vista
que só a sua sustentabilidade ambiental
pode fazê-lo perdurar de geração em
geração.
Assim, esta atividade de turismo sustentável pode e deve ser orientada de
forma a permitir que os visitantes se
divirtam e aprendam com a riqueza e
a diversidade do património cultural,
das expressões culturais e das práticas
culturais imateriais. Cabe ao turista
refletir sobre as suas escolhas e atuar
com responsabilidade.
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Concurso Literário

VOUZELA, um património a Descobrir
A viagem decorreu dentro da normalidade, e às 11h30 chegaram à Aldeia
do Sobreiro, também conhecida como
Aldeia Típica José Franco. Este senhor
decidiu recriar uma aldeia de caráter
etnográfico, testemunho do modo de
viver das gentes locais, em homenagem
à sua terra. A aldeia é, pois, uma réplica
das antigas oficinas e lojas, decoradas
e apetrechadas por objetos reais, onde
se reproduziam os costumes e as atividades laborais relativas à vida camponesa da região de Mafra. No Palácio
de Mafra, os guias acompanharam os
alunos. À entrada do edifício foi feita
uma rápida contextualização histórica
e arquitetónica do mesmo. Trata-se
do mais importante monumento do
barroco português, mandado construir
por D. João V, em consequência de
uma promessa que o rei fizera caso
a rainha D. Maria Ana de Áustria lhe
desse descendência. Foram várias as
informações veiculadas aos alunos, no
que respeita à construção do Convento,
ao reinado de D. João V, à grandiosidade
da Basílica, onde se encontra a melhor
coleção de estátuas italianas existentes

VISITA DE
ESTUDO A MAFRA

O Concurso Literário, promovido pela
ADRL, em parceria com a Câmara Municipal de Vouzela, a Gazeta da Beira, os agrupamentos de Escolas de Vouzela (AEV) e
de Vouzela e Campia (AEVC) e a Escola
Profissional de Vouzela, destina-se a promover e a consolidar hábitos de leitura e
de escrita criativa nos nossos jovens e nas
famílias, bem como a promoção e divul-

gação do património e da cultura do
concelho. A nossa escola participou,
nesta 1ªedição, com dois trabalhos, na
modalidade Texto Narrativo, tendo-se
sagrado vencedora a aluna Júlia Margarida Marques, do 11º Ano, do Curso
Design Moda, com o conto Vouzela, um
refúgio a descobrir.
A sessão de entrega do prémio do 1º
concurso Literário realizou-se no dia 30
de setembro de 2016, na galeria Leituras
(In)esperadas. A vencedora, a nossa querida Júlia, recebeu um prémio monetário
de 150 euros. Parabéns, Júlia!

A EPV
aposta na saúde!
A Escola Profissional de Vouzela tem levado a cabo a concretização de algumas
ações de formação no âmbito do projeto
Educação para a Saúde e alguns rastreios,
contribuindo, desta forma, para o salutar
crescimento e desenvolvimento dos nossos alunos.
Várias sessões sobre “Sexualidade e Planeamento Familiar” foram realizadas pela
Enfª Carolina
juntamente
com os
alu-

No dia 24 de novembro, as turmas do 12º ano realizaram uma visita de estudo ao Palácio Nacional de
Mafra, integrada no âmbito do módulo 12, Memorial
do Convento, na disciplina de Português.
em Portugal, do século XVIII e que possui um conjunto de seis órgãos, únicos
no mundo. Os alunos observaram os
carrilhões que contam ao todo com 92
sinos que pesam mais de 200 toneladas
e que são considerados os maiores e
melhores do mundo mandados fabricar
em Antuérpia, por D. João V. Este monumento tornou-se a primeira Escola de
Belas Artes do país e possui 4 500 portas e janelas. A visita terminou com a
passagem pela magnífica biblioteca do
século XVIII, com aproximadamente 38

mil volumes, escritos em várias línguas.
A presença de morcegos na biblioteca
evita que as traças destruam as obras,
contribuindo, deste modo, para a conservação de todos estes volumes. Estas
e outras informações serviram para
compreender melhor a época em que
o monumento foi construído e servirão,
sem sombra de dúvida, para os alunos
perceberem alguns episódios relatados
na obra saramaguiana. Foi uma visita
rica em conhecimento e em história,
a nossa história, História de Portugal.

Visita ao CLDS...
No âmbito do projeto “Escolas Empreendedoras”, promovido pela CIM Dão
Lafões, o CLDs recebeu no dia 8 de
maio, a visita de cerca de 15 alunos
da Escola Profissional de Vouzela.
Esta iniciativa pretende aproximar a
comunidade escolar da comunidade

empresarial e conta com a participação
de 138 professores e mais de 200 alunos, distribuídos por vários municípios.
Os participantes assistiram a uma pequena apresentação da empresa e dos
projetos a ela associados.

Semana da Leitura
No dia 31 de março recebemos, na
nossa Escola, os alunos do 5º Ano
da Escola Básica de Vouzela, acompanhados pelas professoras Maria
da Luz Barros e Idalina Martins.
A visita, integrada na Semana de
Leitura, teve como objetivo celebrar
o prazer de ler e partilhar histórias
com os colegas mais velhos. Na
verdade, fomos presenteados, alunos e professores, com a magnífica
leitura de um pequeno texto lido,
em conjunto, por vozes límpidas e
cristalinas. Obrigada, meninos do
5º ano e senhoras professoras, por
este “miminho”.

Visita de estudo ao Hotel Vouga
No dia 26 de maio a turma do curso
vocacional de Hotelaria do 2ºA realizou, com as professoras de Receção e
Atendimento, uma visita de estudo ao
Hotel Vouga. O objetivo era perceber o
funcionamento da receção de um hotel,
os procedimentos de check-in e check-out e a aplicação informática utilizada,
bem como observar o perfil e postura
do rececionista. Foram muito bem re-

cebidos pela Srª Engª Maria José, que
disponibilizou o rececionista Rui para
acompanhar os alunos na visita e na
partilha de conhecimentos.

nos da Escola Superior de Saúde de Viseu, para as turmas
do 9ºe do 10º anos. Esta atividade teve os
seguintes objetivos:
. Promover uma ação de educação para
a saúde, tendo como método uma apresentação breve de conteúdos direcionados
para a sexualidade e educação sexual;
. Esclarecer dúvidas e reforçar mensagens
que incitem à responsabilidade e autonomia pela manutenção da saúde;
. Conhecer doenças sexualmente transmissíveis e suas consequências;
. Desenvolver a consciência cívica dos
jovens como elemento fundamental no
processo de formação de cidadãos responsáveis, ativos e intervenientes.
No dia 3 de abril, a sessão foi para os
11ºe 12º Anos, subordinada ao tema “As
dependências”, realizada pela Enf.ª Celeste e os alunos da Escola Superior de
Saúde.
As sessões decorreram de forma serena,
os alunos revelaram-se participativos, tendo colaborado da melhor forma.
Houve, também, no âmbito da Prevenção
de Comportamentos de Risco, um teste
ao HIV para toda a comunidade escolar,
realizado pelo Centro de Saúde de Vouzela, com a colaboração de alguns alunos
da Escola Superior de Saúde de Viseu.
Alertar para a consciência dos cuidados e
hábitos de vida e incentivar à responsabilidade e autonomia pela manutenção da
saúde foram os grandes objetivos. Sensibilizar os nossos jovens para este e outros
problemas é a nossa grande prioridade.
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ESTÁGIOS ERASMUS
Pela terceira vez, a nossa escola participou no programa de mobilidade
europeia Erasmus+, proporcionando
aos alunos experiências de trabalho
noutros países. Após a candidatura
e seleção, entre março e abril, vinte
alunos do segundo e terceiro anos dos
cursos de nível IV iniciaram, em abril,
as práticas em contexto de trabalho
em empresas em Espanha, França,
Alemanha, Itália, Grécia, Irlanda e Irlanda do Norte.
Estes estágios contemplam, numa
primeira fase, uma familiarização
com a língua, com o país e com a
entidade de acolhimento, iniciando

Bordéus,
França

posteriormente o trabalho. Existe um
representante local da empresa que
medeia estes estágios, que os alunos
podem contactar sempre que necessitem e para que nunca se sintam
desacompanhados. Os alojamentos e
as entidades de acolhimento são criteriosamente selecionados, de forma
a proporcionarem a melhor experiência possível. Este ano, os alunos
contaram novamente com o acompanhamento dos professores durante 5
dias, nos países de acolhimento. Este
projeto privilegia a possibilidade de
dar a conhecer realidades e práticas
diferentes.

No estágio que integrei aqui em Bordéus tenho uma chefe, uma
líder. A minha chefe é simpática, super mega fixe, ela ajuda-me
muito, principalmente quando estamos a comunicar, pois ela
esforça-se por me entender. Eu também me tenho esforçado muito,
não só nas comunicações mas também nos meus deveres.
É uma pessoa meiga, doce, simpática, não tenho palavras para
a descrever. Temos uma boa relação e isso para mim é muito
bom, pois estou longe de casa e dos meus.
Tenho que agradecer a todos os que me apoiaram,
principalmente às minhas queridas professoras. E não
esquecer de dizer que esta experiência está a ser uma
oportunidade fantástica!
Lenita Lopes

A minha experiência em Bordeaux está a ser,
para mim, muito motivante. A convivência
entre colegas no trabalho é fantástica, comecei
a fazer novas amizades. Estou a aproveitar
esta oportunidade para aprender coisas novas
e ao mesmo tempo aprender uma língua
diferente. Estou a adorar o meu estágio em
Bordeaux, uma cidade que eu gostaria de
voltar a visitar mais tarde!
Fabiana Teixeira

Bordéus,
França
Olá, sou a Márcia Pereira, estou em Bordéus a aproveitar a oportunidade que a escola me deu e a adorar
esta experiência. O local de estágio é muito bom, estou a aprender coisas novas e as pessoas são muito
simpáticas e ajudam em tudo o que é necessário.
Obrigada Escola Profissional de Vouzela!
Márcia Pereira (11ºA)

Rethymno, Creta
Grécia
Olá! Somos o grupo de Erasmus da Grécia (Carla Nobre, Sandra Rodrigues e Sara Santos)! Embora a nossa estadia e experiência, ainda seja
pouca, estamos a gostar e a adaptar-nos bem! Apesar do nosso inglês
não ser o melhor, as pessoas fazem um esforço para nos entenderem. Em
relação ao estágio (Sandra) tive a sorte de ficar num hotel Excelente, o
Aquila Porto Rethymnon, que fica a 5 minutos de casa; onde fui muito
bem recebida. As pessoas são muito carinhosas, atenciosas e preocupadas,
tentando sempre fazer o melhor para nós. A nível de organização e equipamentos não há melhor e claro, a nível do profissionalismo também!
Nós (Sara e Carla), apesar de estarmos um pouco mais longe, fomos muito bem recebidas e as pessoas também são muito simpáticas!
De uma forma geral, nós as três estamos a gostar do país! É uma experiência para a vida e uma grande oportunidade a nível profissional e pessoal! Aconselhamos todos a participarem no programa Erasmus +!!

Belfast,
Irlanda do Norte

Olá, somos a Mafalda e a Anabela e estamos
na EPV a tirar o curso de Técnico de Comércio. A EPV deu-nos a oportunidade de poder
vir estagiar para o estrangeiro, mais precisamente em Belfast, Reino Unido. A adaptação
não foi fácil, mas com o apoio dos professores
e com a nossa motivação tornou-se mais fácil. Não podíamos estar mais contentes com
o nosso local de estágio; dão-nos o apoio que
precisamos, incentivam-nos e reconhecem o
nosso trabalho!
Obrigada aos nossos professores pelo apoio
incondicional e obrigada à EPV pela oportunidade!
Mafalda e Anabela, 12ºC
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Arezzo,
Itália

Logo no primeiro dia fiquei entusiasmada com o acolhimento no local de
estágio e com o tipo de trabalho que comecei por fazer. Estou expectante e
acredito que vou aprender muito e crescer bastante enquanto pessoa e profissional.
Arezzo é pequena (mas fantástica), no entanto como tenho um péssimo
sentido de orientação, estou sempre a pedir ajuda, o que é bom para interagir com as pessoas!
O alojamento é confortável e bem localizado e eu e os meus colegas organizamo-nos, respeitamo-nos e divertimo-nos a valer!
Júlia (11ºC)

Berlim
Alemanha

Olá! Somos os estudantes que estão a fazer
Erasmus na Alemanha, mais precisamente
na cidade de Berlim.
Tivemos a sorte de ficar alojados no mesmo
apartamento, apesar de estarmos em duas
empresas distintas. Estamos a aproveitar ao
máximo esta experiência! Apesar de a semana ser cansativa para cada um de nós, no
fim-de-semana aproveitamos o que Berlim
tem para nos oferecer.

Estou a gostar muito desta experiência. É uma
realidade diferente da nossa, com hábitos e
culturas singulares o que faz com que todos os
dias me depare com novos desafios! Mas acredito que vou ser capaz de os ultrapassar e aprender muito com eles!
António Rodrigues (11ºC)

Estou a adorar o facto de a EPV me proporcionar uma
segunda oportunidade no Programa Erasmus+.
No ano anterior tive uma experiência muito enriquecedora em Bordéus. Neste ano voei até Arezzo!
Quando cheguei, deparei-me com uma cidade maravilhosa, pessoas agradáveis e bastante acolhedoras!
O meu local de estágio é no Hotel Aretino e no café Paris! Embora ainda esteja no início, percebi de imediato
que vou adorar! É uma mais valia para mim, a nível
pessoal e profissional!
Ladicimilo (12ºA)

Cork,
Irlanda

Grupo Arezzo
Gostávamos de agradecer aos parceiros italianos que foram espetaculares! Receberam-nos
de braços abertos, acompanharam-nos sempre
em todos os primeiros momentos com os locais
de estágio! Obrigada Dana,
Francesco e Fábio!

Só quem vive esta experiência é que consegue perceber o bom que é estagiar em Berlim
(Diogo Silva).
Foi uma grande oportunidade e temos a intenção de a aproveitar o melhor possível (José
Lopes).
Sabemos que esta experiência vai ser muito
vantajosa para o nosso futuro (Edgar Almeida).

Hello! Chamo-me Daniel. Atualmente estou a
frequentar o curso de Mecatrónica Automóvel.
Este ano decidi candidatar-me ao programa
Erasmus+ pois não tinha nada a perder!
Agora estou a fazer estágio numa empresa de
engenharia na Irlanda que se dedica principalmente a fazer peças para todos os tipos de áreas.
Na Irlanda, as pessoas são muito amigáveis e
sempre dispostas a ajudar! Escolhi o melhor país
para estagiar!
Obrigado EPV por esta oportunidade!
Daniel Lopes (11ºB)

Olá, eu sou o Leonardo. Estou no último ano do Curso Técnico de
Cozinha da Escola Profissional de Vouzela. Este ano a escola deu-me
a oportunidade de estagiar na Irlanda, na cidade de Cork, que é a segunda maior cidade do país.
No ano passado tive a oportunidade de estagiar na República Checa e
de conhecer uma gastronomia muito diferente da que estou habituado, mas não me arrependo da minha escolha; é uma cidade muito
bonita!
Este ano, em Cork, está a correr tudo muito bem, a cidade também é
bonita. A gastronomia, mais uma vez, é diferente; embora na minha
opinião, não tão entusiasmante como a da República Checa. Mas é
bom mudarmos de ares de vez em quando e conhecer outras culturas.
Obrigado pelas oportunidades que não serão em vão.
Leonardo Martins (12ºA)

ESTÁGIOS
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“

Canárias
Espanha

Olá, nós somos o Diogo Martins, de Mangualde, e o Filipe Pais, de Sever do
Vouga. Estamos a fazer o nosso estágio ao abrigo do programa Erasmus+, em
Furteventura, nas ilhas Canárias, Espanha. Estamos a adorar. É maravilhoso
termos sido selecionados para vir até às Canárias. O chef do meu restaurante
foi candidato a uma estrala Michelin.Obrigado EPV pela oportunidade!

ENTREGA
DE PORTÁTEIS
E TABLETS

Alunos
da EPV

A nossa escola tem novidades para ti! Foi criado o Grupo “Alunos da EPV”, que tem como
principal objetivo dar a conhecer aos nossos
alunos (incluindo os diplomados) as ofertas
de emprego, estágio, formação e/ou outras
oportunidades/atividades. Temos a certeza
que esta nossa aposta será de grande sucesso uma vez que permitirá uma aproximação
entre a nossa escola, os alunos e o mercado
de trabalho.

“
https://www.facebook.com/groups/
130279240858433/

vários alunos desta Escola, havendo,
inclusive, um ex -aluno que faz parte
desta equipa, há alguns anos. Todos
eles têm sabido dignificar o nome da
Escola e dos seus professores. Tem
sido gratificante esta parceria e espero que no futuro possamos continuar
a colaborar no sentido de proporcionar
a estes jovens o desenvolvimento das suas
potencialidades na área que abraçaram.”

Eng.º José Leite,
2M, responsável pelos estagiários
João Lima e Diogo Carvalheira

O estágio realizado pelos alunos da Escola
Profissional de Vouzela está a exceder as
expetativas inicialmente delineadas aquando do seu planeamento.
O nível de conhecimentos evidenciado pelos

Sempre um passo à frente!!
Destina-se apenas a alunos da EPV, e podem
aceder através do seguinte link:

Considerando o supracitado, se a conduta educacional e
proativa se mantiver ao longo dos anos, têm as bases para
serem excelentes profissionais.
Sendo conhecedor da realidade do ensino atual, resta-me
felicitar o corpo docente que formou “tais” estagiários,
fazendo votos para que continuem a angariar forças, de
modo a que nos momentos adversos saibam gerir a linda
idade.”

Nuno Maneca
Soveco, Viseu

A nossa Empresa, Soveco Viseu, coopera
com a Escola Profissional de Vouzela no
que concerne os estágios dos seus alunos.
Estes estagiários são pessoas educadas,
respeitadoras, humildes, demonstrando empenho e vontade de aprender e desenvolver
os seus conhecimentos. Evidenciam muitas
capacidades e um bom nível de conhecimentos, pelo que a sua prestação é bastante positiva. Por aqui já realizaram estágio

Entrega de tablets e portáteis. Como
prometido, a EPV procedeu à entrega
dos tablets e portáteis aos alunos dos
10ºs anos e vocacionais/CEFs, respetivamente. Foi um momento emocionante. Para o ano há mais. Inscreve-te
já e receberás também o teu! EPV, a
tua escola!

Grupo fechado
- Facebook

“

a vo z das emp
resas

Eng.º Paulo Abrunhosa
Ferrovial Serviços S.A.

Na comunicação efetuada diariamente com os três estagiários da Escola Profissional de Vouzela apercebo-me que,
apesar da tenra idade, existe neles um princípio, que entendo ser fundamental na sociedade atual e que tem vindo
a declinar: Educação e Respeito, em suma, humildade.
Considerando serem estes os pilares para uma aprendizagem contínua ao logo da vida, é com extrema simplicidade
que lhes são orientadas tarefas envolvendo um grau de conhecimento expectável para o nível escolar que detêm.
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estagiários, o comportamento, a educação
e a forma como sempre acatam todas as
solicitações, enaltecem o trabalho da Escola Profissional de Vouzela enquanto entidade formadora de futuros profissionais.”

Olá, sou o João Lima e frequentei o Curso Técnico de
Mecatrónica na Escola Profissional de Vouzela.
Frequentei a mesma escola durante os três anos do
curso e a cada ano consegui surpreender-me cada vez
mais. A nível de espaço físico está equipada com as
melhores condições. Na minha área, existem as oficinas que estão totalmente equipadas e com espaço suficiente para albergar várias turmas ao mesmo tempo
sem que nenhuma tenha falta de material. Quanto
aos professores, estes são incansáveis. Ao longo dos
dois primeiros anos, apoiam em tudo o que precisamos, mas é no ultimo ano, com a realização da PAP,
que nos apercebemos do quanto eles abdicam para nos
ajudar.
Em suma, tive uma óptima experiência ao longo destes anos na EPV e aconselho vivamente irem para lá
estudar.

Olá, chamo-me Diogo Carvalheira de
Jesus e frequentei o Curso Técnico de
Mecatrónica na Escola Profissional de
Vouzela. Fiz o Curso em três anos e a
cada ano consegui evoluir mais, superando as minhas dificuldades e aprendi
bastante com os professores.
As oficinas da escola têm bons equipamentos e um bom espaço, para podermos usufruir de
todo o material necessário a uma boa aprendizagem.
No último ano, tive um longo projeto pela frente, a PAP. Esse ano foi
mais complicado do que os outros, embora tivesse aprendido bastante
o que contribuiu para o sucesso do meu projeto de final de curso.
Tive sempre uma boa experiência nos estágios que o meu diretor de
curso me proporcionou. Aconselho todos os jovens que pretendam ingressar num curso profissional, a escolher a Escola Profissional de
Vouzela.

João Lima, Téc. Mecatrónica

Diogo Castanheira, Téc. Mecatrónica

IOS sas
ESTÁzG
das empre
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Esta experiência de acolhimento de alunos em formação é,
evidentemente, importante para os estudantes, pela oportunidade de aprendizagem em contexto real de trabalho,
mas é igualmente muito interessante também para as empresas. Nesta loja, onde existe uma equipa muito estável,
a entrada de estagiários permite uma reflexão sobre os

Depois de, no ano passado, ter realizado a minha
FCT em Berlim, ao abrigo do programa Erasmus
+, estava muito expectante em relação ao tipo de
desafio que tinha pela frente, pois achava que
não poderia ser mais difícil de superar. Mas,
enganei-me! Estou a realizar a minha FCT na
loja Springfield no Palácio do Gelo e está a ser
uma experiência muito interessante, tanto a nível pessoal como profissional. Tenho colocado em
prática alguns conhecimentos adquiridos, mas

métodos de trabalho e de organização, possibilita aos funcionários uma reciclagem dos seus próprios conhecimentos e constitui um desafio de comunicação. Nota-se nos
alunos da EPV conhecimentos teóricos que são postos em
prática, aprofundados e complementados e muita vontade
de aprender mais.”

“

também tenho aprendido muitas coisas novas,
pois não fazia ideia dos requisitos específicos
que esta área de negócio implica. A minha tutora
está sempre atenta ao meu desempenho e pronta a
ensinar-me e corrigir-me e os colegas de trabalho
são amáveis e atenciosos. Sairei desta experiência
de trabalho com um maior conhecimento sobre
vendas em geral e sobre vestuário, em particular,
e com a certeza do que pretendo fazer no futuro.
João Rocha, 12ª C

O meu nome é Sílvia Pereira, tenho 20 anos,
sou da Guarda e sou aluna do curso Técnico
de Comércio.
A minha aventura na EPV começou no
ano de 2014 quando, em conjunto
com o meu colega Fernando Gomes,
decidimos abraçar esta vila como
nossa segunda casa.
O que me cativou a vir para esta
escola foi a certeza de que iria encontrar vários alunos, de diferentes
cidades do nosso país. Nesta escola
tive oportunidade de conhecer pessoas
de diferentes pontos do país e criar laços
para a vida! Hoje, como finalista não posso

“

Penso que é muito vantajoso que os cursos
profissionais tenham como parte integrante
estágios curriculares, uma vez o estágio é um
processo de aprendizagem que permite que
os alunos vivenciem experiências em contexto
real de trabalho.
Não raro o estágio pode funcionar como uma
porta para o primeiro emprego. No nosso caso
concreto, a estagiária que acolhemos, poderá ser contratada assim que terminar o seu
estágio.

Anselmo Figueiredo,
gerente/comercial do Meu Super Vouzela.

estar mais agradecida à escola por tudo o que
me proporcionou ao longo destes três anos, e
aproveitar para agradecer à minha Diretora
deTurma, e a minha Diretora de Curso por todo
o apoio que nos prestaram desde o início do
curso!
Por último, mas não menos importante, referir
que a EPV é uma pequena escola com muito
para dar ao mercado de trabalho. Se somos o
que somos hoje, devemos à formação e valores que nos foram incutidos desde o início, e
ao acompanhamento que nos é dado mesmo
quando não nos encontramos dentro do espaço
escolar.
Sílvia Pereira

Por isso, é importante que os alunos se dediquem ao máximo no estágio, cumpram as
suas funções com empenho e responsabilidade e adquiram o máximo de experiência que
puderem. É esta atitude proactiva que tenho
constatado na estagiária da Escola Profissional de Vouzela. Tenho verificado que a escola
lhes tenta não só incutir o saber-saber, como
também o saber-fazer e o saber-ser, os valores,
a responsabilidade, o empenho e a dedicação.
São estes pormenores que fazem a diferença .

“
“

Carlos São Miguel
Tubo Hidráulica
Desde tempos imemoriais que a partilha é utilizada
para que o conhecimento se transmita de geração em
geração.
Se nos primórdios, eram as pessoas mais experientes
que faziam essa partilha com os menos experientes, a
partir de determinado momento, a que não será alheia
a quantidade de conhecimento que cada vez mais havia
a partilhar, nascem instituições específicas para esse
fim: as escolas (desde as mais básicas até às superiores), que ainda hoje se mantêm como pilar de transmissão do saber.
No entanto, a exigência cada vez maior do mercado de
trabalho e a rapidez com que as alterações se processam, obriga a uma maior especialização do saber
(surgimento de Escolas Profissionais) e à necessidade
de formação contínua ao longo de toda a vida.
Ciente destes fatos, a Rebelo & Oliveira Lda (melhor conhecida pela designação comercial “Tubo Hidráulica”),
empresa que este ano completa 35 anos de existência,
tem vindo a estabelecer parcerias com algumas escolas

profissionais e universidades, para partilhar a experiência na área específica em que desenvolvemos a nossa
atividade: óleo hidráulica e pneumática industrial.
Como possuímos presença a nível nacional, tanto
na sede (em Coimbra), como nas diversas sucursais
(Matosinhos, Famões e Viseu), temos sido anfitriões
de formandos provenientes de várias escolas do país,
procurando sempre que da partilha e interacção desenvolvida, surjam benefícios mútuos.
Depois de alguns anos com parcerias estabelecidas,
estamos cada vez mais convictos da importância da
formação em contexto de trabalho para os alunos, bem
como das mais-valias que advêm para a nossa empresa, sendo assim possível um balanço muito positivo.
No caso concreto da Escola Profissional de Vouzela, podemos afirmar que esta parceria é um caso de sucesso, uma vez que já faz parte dos quadros da empresa,
um dos formandos que realizou connosco a formação
em contexto de trabalho (nesta caso, na nossa sucursal
de Viseu).

Ferreira,
gerente da Chip 7, Vouzela e Oliveira de Frades
“A EPV é uma escola já muito conhecida, no concelho
e fora dele, pela qualidade dos profissionais que coloca no mercado. A nossa empresa começou a acolher
estagiários da área de comércio, no passado ano letivo
e repetiu este ano, pelo bom desempenho dos alunos.

Estas experiências de formação em contexto de trabalho
são muito úteis por proporcionarem aos formandos uma
aprendizagem mais completa, em ambiente real e também por permitirem às empresas fazerem uma reflexão
sobre os seus processos, procedimentos e métodos.”

A inserção na vida ativa para qualquer jovem é um
desafio cheio de incertezas e inseguranças.
O enquadramento da formação em relação às necessidades do mercado, a qualidade da formação
técnica e os valores fazem toda a diferença.
A Meivcore reconhece as qualidades referidas nos
estagiários do curso de eletromecânica de manutenção industrial, associadas à disponibilidade e
polivalência técnica.
São características que fazem a diferença e ajudam
a criar equipas profissionais e competitivas.”

Estou a terminar o Curso de Comércio e, este ano,
estou a realizar a minha formação em
contexto de trabalho na empresa de
que mais gostava: na Chip 7, em
Oliveira de Frades. Para além
de estar a colocar em prática
os conhecimentos teóricos de
atendimento, tenho a oportunidade de aprender também
a realizar algumas intervenções nos equipamentos
informáticos, tanto ao nível
do software como do hardware.
Apesar de ainda não ter completado um mês de FCT, penso que
é nesta área que me sinto realizado
e tomei consciência da importância destas
experiências de trabalho para nos ajudar a definir o
nosso caminho.

Eng.º Egon Rodrigues, Meivcore

Pedro Vaz, 12ºC
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Em 2014 decidi inscrever-me na Escola
Profissional de Vouzela, no curso de
Restauração, na variante de Cozinha/
Pastelaria. Durante os 3 anos de curso a
aprendizagem foi excelente. Saí da EPV
com uma bagagem muito grande sobre
gastronomia. Graças aos professores e
aos funcionários desta escola, tudo se
tornou mais fácil. Considero-me uma
pessoa mais motivada e orientada,
qualidades estas que me levam a sentir
uma enorme gratidão para com a Escola
Profissional de Vouzela.
Um grande obrigada a todos!
Inês Martins

Gostei imenso de ter frequentado o
Curso Técnico de Contabilidade, nível
III durante o ano 2003/2006 e ao longo
dos três anos adquiri conhecimentos
que são úteis para a minha vida profissional. Também fiz o nível IV como
Técnico especialista em Aplicações de
Informática e Gestão durante o ano
2007.
Todos nós estamos constantemente a
aprender, mas sem os conhecimentos
que a Escola Profissional de Vouzela
proporcionou, incluindo a valiosa ajuda
e apoio de todos os professores, não
seria o que sou tanto a nível pessoal
como profissional.
Elisabete Rodrigues

Olá! Sou o José Alberto e estudei na
Escola Profissional de Vouzela há 20
anos. Integrei a primeira turma da Escola, no longínquo ano de 1991, primeiro
no curso Operador de Eletricidade de
nível II, que me conferiu equivalência ao
9ºano e, depois, no curso de Eletrónica
e Instrumentação Industrial.
A experiência foi fantástica, pois foi lá
que, para além das aprendizagens, fiz
amigos para a vida.
A Escola Profissional de Vouzela foi
uma mais-valia para o meu futuro.
Agradeço a disponibilidade, o empenho
e a presença constante dos professores
ao longo dos 6 anos que aí passei.
José Alberto

A minha experiência na Escola Profissional de Vouzela foi das melhores.
Foram 5 anos, dois anos de nível ll, no
curso de Cabeleireiro e três anos de nível V, no curso de Restauração. Durante
estes anos conheci pessoas incríveis e
fiz amigos para a vida, entre eles professores a funcionários. O ambiente na
escola é muito bom, existe entreajuda e
cooperação entre professor e aluno. Foi
uma experiencia muito boa, pois foi lá
que cresci enquanto pessoa. Só tenho
a agradecer por estes 5 anos da minha
vida passados na melhor escola!
Muito Obrigada EPV! J
Cátia Sousa

Olá, eu sou o João Ferreira, ex-aluno da Escola Profissional de Vouzela (EPV). A EPV
mudou a minha vida, tanto a nível pessoal
como profissional. Quando me inscrevi ainda
não conhecia a escola e os meus colegas
diziam-me que era uma boa oportunidade
para iniciar o meu sonho. Diziam-me também
que seria uma boa oportunidade para o meu
futuro. Ajudaram-me na integração e todos
os meus receios foram ultrapassados, logo na
primeira semana. Agradeço a todos os que me
apoiaram, considero-os como meus 2º pais.
Não foi um mar de rosas: Levei na cabeça
quando estava errado, assim como também fui
elogiado quando mereci. Diverti-me, aprendi
coisas novas, ensinaram-me a crescer e a ser
a pessoa que sou hoje. Tive o privilégio de conhecer pessoas incríveis, que levo para a vida,
assim como alguns professores que ainda hoje
são meus amigos e sempre que precisar, sei
que estarão lá para me ajudarem a superar
as minhas dificuldades. Tive oportunidades
únicas, mas também me esforcei muito. Logo
no 1ºano fui estagiar para um dos melhores
hotéis das Termas de São Pedro do Sul, no
Hotel do Parque. No meu 2ºano, fui para
França, realizei o meu estágio na cidade de
Bordéus, através do Programa ERASMUS+, no
Restaurante Le Croc Loup, onde também evolui muito, e foi uma das melhores experiências
que a vida me proporcionou. No meu último
ano, realizei uma Prova de Aptidão Profissional
(PAP) sobre Cozinha Tradicional Portuguesa
onde a minha Diretora de Turma, Edite Tavares, a Coordenadora de Curso, Maria Cunha
e o Professor Orientador, João Fernandes se
disponibilizaram em tudo o que puderam para
me ajudar. Consegui evoluir a cada dia que
passava. Realizei o meu último estágio em
Porto Santo, no Pestana Porto Santo e Pestana
Colombos, onde logo ao fim do estágio fiquei
a trabalhar. A experiência foi tão boa que este
ano tenciono regressar! Quando voltei decidi
continuar os estudos e estou a frequentar a Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia,
pertencente ao Instituto Politécnico da Guarda
(IPG). Neste momento estou a acabar o 1ºano
de Tesp-Curso Técnico Superior Profissional
de Cozinha e Produção Alimentar. Uma das
coisas que mais me motiva é evoluir. Se tiveres
oportunidade de vir para a EPV, não hesites!
Agarra-a e aproveita-a, para seres uma pessoa
melhor, para teres um futuro profissional e
para realizares o teu sonho! A EPV ajuda-te,
tu só tens de saber aproveitar!
João Ferreira

Fui aluna da EPV de 2010 a 2012 no
Curso CEF de Cabeleireiro Unissexo.
São imensas as recordações que guardo
desta fantástica escola. O que sou hoje,
devo a esta escola.
Não me arrendo das minhas escolhas
à exceção de não ter optado por continuar os estudos! Ter dado continuação
à minha formação académica ter-me-ia permitido abrir outras portas e
enriquecido. Cresci nesta escola, onde
aprendi a superar os medos e acreditar
em mim e nas minhas capacidades,
só precisamos de querer! Todas estas
aprendizagens eu devo aos professores
fantásticos que tive a sorte de conhecer
e que me acompanharam ao longo dos
dois anos!
Obrigada EPV!!
Catarina Marques

Devo agradecer à escola profissional
de Vouzela por tudo o que fez por mim.
Foram dos melhores 3 anos da minha
vida. E nestes 3 anos aprendi não só a
área da manutenção industrial, como
também fiz amizades que irei levar para
a vida. Devo agradecer a oportunidade
que a escola me deu em ir estagiar durante 2 meses para a Irlanda do Norte.
E devo também um agradecimento a
todos os professores que me acompanharam ao longo deste percurso e em
especial ao Eng.º José Silva por me
ter dado apoio não só nas aulas mas
também no período da Prova de Aptidão
Profissional e no Estágio. Deixo aqui,
também, um agradecimento a todas as
pessoas da escola que fizeram destes 3
anos, dos melhores anos de todo o meu
percurso escolar.
Fábio Ferreira

O quão importante a EPV se tornou
para mim ….. bem, digamos que foi
mais pelos excelentes profissionais que
trabalham neste estabelecimento que,
para além de serem bons professores,
também são amigos e ajudam-nos
bastante.
Nesta escola fiz amizades para a vida.
Gostei muito de frequentar esta escola
e recomendo-a a todos os que queiram
tirar um curso profissional!
Verónica Pereira

Olá, eu sou a Rita Brotas. Ter frequentado a Escola Profissional de Vouzela
contribuiu bastante para o que sou hoje
em termos profissionais, além de ter
conhecido pessoas que ficarão para o
futuro. Gostei muito da experiência e
recomendo-a a todos os que se interessem pelo mundo da restauração. Eu
tenho uma recordação agradável dos
tempos que passei nessa escola, onde
existe uma relação próxima entre professores e alunos, o que facilita o nosso
empenho e participação nas atividades
letivas e extra-letivas. Todo o trabalho
que realizei, com bastante esforço,
foi sempre compensado, se não pelas
notas, pelo reconhecimento e amizade.
O melhor que a escola tem é a união
entre alunos e professores. Só tenho a
agradecer por me terem ajudado a ser
o que sou hoje.
Rita Brotas

Olá, sou a Alexandra e já faz dois anos
que o meu percurso na EPV terminou….
Bem, na realidade, acho que nunca
termina, porque no dia-a-dia, enquanto
trabalho, muitas são as vezes em que
me lembro o quanto devo e o quanto
agradeço pelo que aprendi nessa escola.
Frequentei o curso de técnico de Restauração – restaurante /bar durante
três anos, e, no último, a EPV deu-me a
oportunidade de fazer o estágio fora de
Portugal. E assim foi, parti para Sevilha
onde permaneço até hoje. Continuo a
trabalhar no hotel onde estagiei, tenho
um trabalho que adoro, e toda esta minha feliz situação se deve também, e em
grande parte, à Escola Profissional de
Vouzela, por me ter aberto as portas a
este mundo tão cheio de oportunidades.
Por curiosidade, conto-vos que, no mês
de fevereiro de 2017 fui eleita a empregada do mês no hotel onde trabalho.
Quando temos boas bases, podemos
fazer as coisas bem, e, mais tarde ou
mais cedo, o nosso valor é reconhecido.
Fui e continuo a ser, EPV, e sinto saudades!
Alexandra Matos!

Sou a Stefanie e andei na EPV durante
5 anos. Tirei o curso de Técnico de
Restaurante/Bar. Ao longo dos anos na
EPV aprendi muita coisa e tive a oportunidade fantástica de participar no
programa Erasmus. Estive em França e
adorei a experiência!! Aprendi imenso!
Recomendo a todos fazer Erasmus. Os
professores são excelentes e o ambiente
fantástico! Adorei andar na EPV!
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João Tiago, 1ºA
É o meu primeiro ano na EPV e estou a
adorar! A escola recebeu-me de braços
abertos! Os professores são muito profissionais e a minha turma é excelente!

Cristiano Almeida, 1ºA
A minha experiência na EPV está a ser
muito diferente da que eu pensava que
iria ter. Pensava que ia ter dificuldades
em me adaptar, mas estava enganado!
Os professores são muito simpáticos e
as aulas são interessantes e foi fácil arranjar amigos novos!

João Simões, 1ºA
Olá, eu chamo-me João e estudo pela
primeira vez na EPV! Estou a gostar
muito. Os professores são exigentes
mas sei que é necessário e é para o
nosso bem! Gosto muito da minha turma e de ter feito novos amigos! A EPV
realiza ao longo do ano, várias atividades que eu acho muito interessantes!
Quero continuar!

Mário Dias, 2ºA
Na minha opinião, a EPV é uma escola
muito fixe!!
O ambiente é muito bom, os professores e os funcionários são muito simpáticos!

Miguel Silva, 2ºA
Eu escolhi a Escola Profissional de
Vouzela para tirar um curso profissional de pastelaria, pois era o curso que
eu queria!
Aconselho a EPV a todos os que queiram tirar um curso profissional pois a
escola é fantástica!! Gosto muito dos
professores, das condições e do ambiente desta escola!!!

César Marques, 1ºA
O meu primeiro ano na EPV está a correr muito bem! Aqui encontrei professores muito simpáticos e profissionais,
sempre preocupados com os alunos!

Fábio Pereira, 1ºA
Mudei-me este ano para a EPV e a
minha experiência está a ser muito
agradável. Os professores são muito
simpáticos e muito profissionais, assim como todos os funcionários! Eu
mudei-me para a EPV porque estava
com dificuldades em passar de ano na
escola anterior! Aqui acredito que vou
conseguir! Obrigado EPV!

Frederico Ferreira, 1ºA
Apesar de ser o meu primeiro ano na
EPV, estou a gostar muito! Os professores e os colegas são muito fixes! Fiz
grandes amizades! Gosto muito das
condições que as oficinas oferecem!

Ricardo Coval, 1ºA
Estou a gostar muito da minha experiência na EPV! O ambiente é acolhedor; os professores e os funcionários
são muito simpáticos e sempre prontos para ajudar!
Miguel Figueiredo, 2ºC
A EPV promove uma formação de qualidade, permitindo, com isso, bons
postos de trabalho!
Tem um bom ambiente e os professores ensinam muito bem, sem deixarem
de ser simpáticos e divertidos.

Ricardo Rocha, 2ºC
Eu estou a gostar muito da minha experiência na EPV! Fiz novas amizades
e participei em algumas atividades
feitas pela escola ao longo do ano. A
EPV tem excelentes condições e um
ambiente fantástico!

Andreia Ribeiro, 2ºA
Olá, eu sou a Andreia e estou a frequentar o curso vocacional de hotelaria. Mudar-me para a EPV foi a melhor
coisa que eu fiz, pois as aulas práticas
são muito boas. Aprendemos muito
e os professores são espetaculares,
estando sempre presentes para nos
apoiarem em tudo o que precisarmos!
A EPV, quando promete, cumpre, pois
já recebemos os computadores que
nos tinham prometido! Obrigada! A
EPV é a melhor escola que podes ter!

Chamo-me Marília Ferreira e sou
mãe da Sandra Rodrigues.
Esta aventura na E.P.V começou há
quatro anos, quando a Sandra ingressou num curso vocacional de
hotelaria, onde foi muito bem recebida.
Desde então a Sandra tem vindo a
evoluir positivamente, ingressando
este ano no programa Erasmus+,
tendo como destino a Grécia, onde
se encontra há quase um mês.
Este programa, além de ser uma óptima aprendizagem a nível profissional, é também uma enriquecedora
experiência de vida, proporcionada
pela EPV.
Durante estes quatro anos, não tenho nada a apontar de negativo em
relação a esta escola que tão bem
a acolheu, muito pelo contrário, em
todas as alturas que a Sandra necessitou de ajuda, todos estavam
prontos a ajudar. Sempre que me
dirigi há escola também eu fui muito bem recebida, o que agradeço a
todos.
Tenho a agradecer em especial, à
diretora de turma Ana Guimarães,
que sempre me disponibilizou o seu
tempo e atenção com uma enorme
simpatia, bem como ao diretor da
escola, Dr. José Lino.
Aconselho, sem dúvida, a E.P.V., a
todos os que queiram ter um futuro
melhor.

Olá chamo-me Sandra Rodrigues, tenho 17 anos e sou de Oliveira de Frades!
Entrei na escola profissional de Vouzela há quatro anos, onde tirei o curso
vocacional de hotelaria. Neste momento estou no Curso Profissional de
Cozinha e Pastelaria a frequentar o 2º
ano e a fazer estágio, fora do país, ao
abrigo do programa Erasmus +. O meu
destino foi a Grécia, onde estou há um
mês, mas que tem vindo a ser uma
aprendizagem muito positiva, quer a
nível profissional, quer pessoal.
Quando entrei para esta escola fui
muito bem recebida pelos professores,
funcionários e colegas, é uma escola
com bastantes atividades e com boas
condições.
Nesta escola, como em todas as outras, temos professores, mas que,
além disso, são amigos aos quais agradeço desde já. Agradeço, com especial
atenção à minha diretora de turma Ana
Guimarães, por me ter ajudado em
tudo, à minha professora de Serviços
de Cozinha Maria Cunha e também à
professora Sandra Nogueira.
Aconselho a todos os estudantes que
queiram ter um futuro melhor, a inscreverem-se na E.P.V!
Sandra Rodrigues

Paulo Martins, 10ºA
Este é o meu terceiro ano na EPV e estou a aprender muito! Estou no curso
de Cozinha/Pastelaria e gosto muito
pois todos os dias aprendo novas técnicas!

Mariana 2ºA
Esta escola, para mim, é a melhor de
todas!!!! Os professores são fantásticos! A EPV cumpre todas as suas promessas!!
Venham para a EPV!!!
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Diogo Reto, 2ºC
Na EPV os professores são empenhados e incentivam o trabalho que nós desenvolvemos. São compreensivos mostrando sempre preocupação connosco
e disponibilidade para ajudar sempre
que temos dúvidas e queremos trabalhar! Esta escola oferece vários estágios ao longo do curso e imensas oportunidades no mercado de trabalho.

Sou a Rafaela, estou no 1º ano do curso profissional de Técnico de Restaurante/Bar, mas já tinha feito o curso
vocacional de Hotelaria aqui na escola.
Quando acabei o vocacional não pensei
noutra escola para continuar os meus
estudos e a minha formação. Gosto
muito da EPV! Apesar de estar longe
da minha família, sinto-me em casa,
pois fiz grandes amigos que ajudam a
superar as saudades!

João Fernandes, 12ªB
Olá, eu sou o João Fernandes do 12ªB!
Escolhi esta escola, porque sempre
ouvi falar muito bem dela, e porque
também me pode proporcionar o curso
que sempre quis e gostei que é o Curso
de Técnico de Manutenção Industrial/
Eletromecânica.
Fui muito bem recebido e aprendi sempre coisas novas em todas as tarefas
que me foram propostas.
Estou a estagiar na empresa onde queria, a
Tubo Hidráulica/ Rebelo e Oliveira em Viseu. .
Se gostas de algum curso que a escola
tem para oferecer, arrisca e inscreve-te
vais fazer novas e boas amizades!
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Vanessa, 10ºA
Olá! Somos a Vanessa e o David. Somos alunos da EPV, do curso profissional Cozinha/Pastelaria.
Eu, Vanessa, Já frequento esta escola
há 3 anos e continuo a gostar muito. A
EPV tem bons professores, boas instalações e acima de tudo um ambiente formidável!
Aconselho todos a virem para a EPV!
Por vezes existem ideias erradas, mas
ao conhecer a escola vê-se que é fantástica e é a nossa melhor opção.

Mariana Fonseca, 10ºA
Eu vim para esta escola porque me falaram muito bem dela. O meu irmão e
alguns amigos já frequentaram a EPV
e gostaram muito.
Terminei o 9ºano e continuei o ensino
profissional. Os professores são amigos e ajudam sempre que é necessário!
Ganhei ótimos amigos e uma diretora
de turma fantástica que nos incentiva
sempre a termos melhores resultados.
Foi uma boa escolha!!!!

Alexandre Santos, 2ºA
Eu gosto muito da Escola Profissional
de Vouzela! Gosto da forma de ensinar
dos professores e o ambiente é muito
agradável!!!

Cristina Oliveira, 10ºA
É o terceiro ano que estou nesta escola
e estou muito feliz com a minha escolha!
Escolhi o curso de Técnico de Restaurante/Bar e estou a adorar! Os professores são fantásticos! Um muito obrigada ao professor João Miranda e à excelente diretora de turma, a professora
Sabrina Oliveira. Aconselho todos a virem estudar para a Escola Profissional
de Vouzela. Obrigada EPV!!!

Ana Almeida, 2ºA
Olá, eu sou a Ana. Vim para a EPV, porque as minhas duas irmãs também já
cá tinham andado. É o meu segundo
ano e posso dizer que esta escola é
diferente das outras. Temos bons professores, boas condições e um ambiente excelente entre todos! Foi na
EPV que encontrei amigos fantásticos!
Gosto muito de estudar na EPV!!!

Eu, Maria Isabel Oliveira, Encarregada de Educação do Daniel Oliveira, do 10ºC, declaro que estou
satisfeita com a Escola Profissional
de Vouzela, porque é o Ensino mais
adequado para o meu filho, uma vez
que vai ao encontro das suas necessidades específicas. Nesta Escola,
o Daniel tem mais ajuda por parte
dos professores, o que facilita o seu
desempenho e aprendizagem.
Maria Isabel dos Santos Silva Oliveira

Inês Vieira, Olga Silva
e Jéssica Rocha, 10ºC
Nós estamos a frequentar o 10º ano
do Curso de Técnico de Massagem de
Estética e Bem-Estar. Estamos a gostar da experiência principalmente da
participação nas divulgações do nosso curso, ao longo do ano. A visita à
Expo cosmética foi muito gratificante
e enriquecedora. Gostamos muito de
colocar em prática os conhecimentos
teóricos que aprendemos nas aulas.

Helena Fernandes, 10ºA
Desde que cheguei à EPV, sinto-me
como se estivesse em casa. Estou no
curso profissional de Técnico de Cozinha/Pastelaria e estou a gostar muito.
Os professores são muito simpáticos e
gosto da forma como ensinam, estando sempre disponíveis para ajudar!
A EPV, com a sua qualidade de formação, prepara-nos para o mercado de
trabalho e para a vida! Eu acredito que
quando terminar o curso sairei como
uma profissional de excelência!

Marcelo José, 2ºC
Esta escola permitiu-me fazer novas
amizades e aprender coisas novas.
Gosto muito dos professores e dos
meus colegas da turma. A EPV é muito
fixe!!! Ofereceu, como prometeu, um
computador a todos os alunos!

Emanuel Fernandes, 10ºB
Olá! Chamo-me Emanuel Fernandes e
encontro-me a frequentar o 10ºano do
curso profissional de Técnico de Eletromecânica. Já é o terceiro ano na
escola, pois concluí aqui o vocacional;
e gosto muito. Gostava de agradecer
a todos os professores e funcionários
tudo o que têm feito por mim! Todos
são muito simpáticos e disponíveis
para ajudar. Obrigado EPV!

Alexandre Almeida, 10ºA
Olá pessoal, eu sou o Alexandre. Estou a frequentar o curso de Técnico
de Restaurante/Bar e estou a gostar
muito. Já tinha feito o vocacional aqui
na escola e quis continuar! Gosto dos
professores, em especial da professora
Maria, do professor João e do Senhor
Jorge e claro, a minha querida diretora
de turma, professora Sabrina Oliveira! Estou muito contente por estar na
EPV!!

Francisco Rodrigues, 2ºC
Na EPV, fiz novas amizades e aprendi
muito! Os professores são 5 estrelas;
ensinam bem e preocupam-se connosco! A escola tem as condições necessárias para me proporcionar um ensino de qualidade, dando-me a oportunidade de me formar em Mecatrónica!

O meu nome é Dina Gonçalves, sou
de Sever do Vouga e foi com muito
orgulho que vi o progresso da minha
filha Daniela Gonçalves, finalista do
curso de cozinha/pastelaria, na EPV.
Ao longo dos 3 anos de formação
pude sempre contar com muitos
apoios, não só os subsídios, mas
também com o carinho e atenção
dos professores e da psicóloga da
escola. É com muito gosto que eu
digo que a EPV é uma ótima escola,
que dá futuros risonhos a todos os
seus alunos, nossos filhos. Espero
que continue a crescer, pois o nosso
futuro são os jovens e, sem dúvida,
que nos seus empregos eles irão
aplicar tudo o que aprenderam
na ESCOLA PROFISSIONAL DE
VOUZELA.

Margarida Fernandes, 10ºA
Olá, o meu nome é Margarida e estudo
na EPV há 2 anos. Estou a gostar muito da escola, dos professores, e sei que
quando acabar o curso vou ter muitas
oportunidades de emprego! É por isso
que a escola é a melhor, pois oferece-nos uma formação de qualidade e um
futuro garantido!!

Jorge Correia, 10ºA
Eu sou o Jorge Correia e ando na EPV
com muito orgulho. A escola é fantástica e os professores espetaculares,
especialmente a professora Maria, que
é a melhor professora que alguma vez
tive!!!
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Mariana Oliveira, Francisca Jesus,
Márcia Barros, Helena Marques,
Bárbara Duarte e Vitória Sousa, 10ºC
A EPV é muito fixe!!
Os professores são simpáticos e preocupam-se connosco. Gostamos muito
do nosso curso. A matéria é interessante mas o que gostamos mesmo
é quando podemos pôr em prática
os conhecimentos. Nós estamos no
10ºano do curso de Técnico de Massagem de Estática e Bem-Estar e como
tal ainda não podemos ter Formação
em Contexto de Trabalho (estágio),
mas foi-nos possível, ao longo do ano,

Leonor Lourenço, 10ºA
Depois de concluir o vocacional na
Escola Profissional de Vouzela decidi
continuar na escola. Neste momento
estou no 10º ano do curso profissional de Técnico de Restaurante/Bar. Os
professores são muito competentes e
apoiam muito os alunos. Gosto muito
do curso que estou a tirar e tenho a
certeza que quando acabar terei trabalho. A diretora de turma é fantástica
e está sempre disponível para nós!

No início a escolha da escola para o
João Paulo não foi fácil mas quando
visitou a EPV todas as dúvidas desapareceram!
A receção foi impecável e o ano letivo
correu muito bem. Vi o João Paulo
crescer em todos os aspetos, tornou-se mais maduro, mais responsável e
atrevo-me a dizer, até mais feliz em
relação aos estudos.
Se ele podia estar noutra escola? Poder
podia, mas não era a mesma coisa.
Mãe do João Paulo, 10ºC
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Workshop
participar em alguns eventos que nos
permitiram praticar e alargar ainda
mais os nossos conhecimentos, como
as divulgações do nosso curso, a visita
à Exponor, a participação em atividades experimentais e o “dia aberto” da
massagem que criámos nos mês de
maio, na EPV. Para além de tudo isso,
também gostámos de participar em
actividade, da escola, como o Festival
das Sopas.

Sílvia Brandão e Liliana Brito, 10ºC
Nós estamos no 10º ano do curso profissional de Técnico de Massagens de
Estética e Bem-Estar. Gostamos muito
do nosso curso e de estar na EPV.
É um curso muito interessante, principalmente quando aplicamos os conhecimentos adquiridos na prática! Ao
longo do ano os momentos que gostámos mais foram as divulgações do
nosso curso, a participação no festival
das sopas, a visita à Exponor, da palestra na Feira do Livro e a ida à final do
empreendedorismo, apoiar as nossas
colegas! Os professores também são
muito fixes!

André Pinto, 2ºC
Este é o meu primeiro ano na EPV mas
estou a gostar! Estou a frequentar o
curso CEF de Mecatrónica. A escola
tem professores fantásticos. As instalações são muito boas e os almoços
são muito saborosos!

na ASCD de
Sou a Cláudia, tenho 19 anos, e este
foi o meu segundo ano na Escola Profissional de Vouzela. O curso que estou
a frequentar é o de Técnico de Restauração, variante de Cozinha/ Pastelaria.
Quando entrei para cá estava um pouco
receosa, no entanto aconselho vivamente a EPV. É uma escola com excelentes
condições e excelentes profissionais,
que estão sempre prontos a ajudar
quando precisamos. A EPV proporciona
bastantes atividades ao longo do ano,
o que é ótimo para o nosso futuro. O
meu estágio está a correr da melhor
maneira e tenho tentado aprender o
máximo possível. Desde já agradeço à
minha diretora de curso, Maria Cunha,
e à diretora de turma, Ana Guimarães,
pelo apoio que me tem dado…
EPV, sem duvida uma escolha de futuro!

São Miguel
do

M ato
No passado dia 12 de novembro, realizou-se no Salão da ASCD, de São Miguel
do Mato, o 1º Workshop de Culinária, organizado pelo Grupo de Jovens-“Escola
de Andebol”, cujo público alvo eram os
atletas e público em geral. O workshop
subordinado ao tema “A utilização
de produtos agrícolas regionais”, foi
orientado pela professora Maria Cunha
e pelos alunos do curso de Cozinha/
Pastelaria, do 11ºA.

Empreendedorismo
No passado dia 5 de maio realizou-se, mais uma vez, o concurso municipal de ideias de negócios, organizado pelo
Município de Vouzela e pela Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, tendo como objetivo promover uma atitude
empreendedora nos nossos jovens estudantes.

Carla Rodrigues, Rest./Bar
Escolhi o Curso Técnico de Restauração,
variante Restaurante Bar, porque gosto
desta área de formação e também
porque toda a gente me falava muito
bem da escola e dos professores. Os
professores são muito acessíveis e
podemos contar com eles para tudo.
Neste momento estou a realizar estágio
no Palace Hotel & Spa, Termas de São
Miguel, em Fornos de Algodres. Sei que
fiz uma boa escolha, a mais acertada
para quem quer ter um futuro promissor no mundo do trabalho. Recomendo
a EPV a todos.

Ao longo do ano, foram desenvolvidas
várias ideias inovadoras dos alunos, sob
a orientação dos professores envolvidos.
Sendo este um projeto transversal, é
fundamental a colaboração de muitos
dos professores das áreas técnicas, na
elaboração dos protótipos.

Foram sete os projetos a concurso,
tendo a nossa escola arrecadado os três
primeiros lugares, com os projetos “estrada luminosa”, “smart bag” e “walk
fashion”. E foi esta a ideia vencedora,
das alunas Adriana Gonçalves, Cláudia
Silva e Carla Rodrigues, do 11ºA, que
consiste na costumização de sapati-

lhas e roupa, através da colocação de
acessórios intercambiáveis, de forma a
criar outfits harmoniosos. Este projeto
representou dignamente o município de
Vouzela na final intermunicipal, em Viseu, onde estiveram presentes as ideias
vencedoras dos 14 municípios que
fazem parte da CIM Viseu Dão Lafões.
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Autocarro SMC

Provas de Aptidão Profissional
_ 12º B,
técnico de Manutenção Industrial/
Mecatrónica Automóvel/
Electromecânica
Os alunos do curso Técnico de Manutenção entregaram,
no timing previsto, as suas Provas de Aptidão Profissional. Os temas dos trabalhos apresentados são bastante
interessantes e didáticos, a saber:Kart-cross; semi-auto
processador de madeira e lixadeira de mesa.
Os alunos que se encontram, neste momento, a estagiar
defenderão as suas provas no próximo mês de Julho.

_ 12º C, técnico de Mecatrónica
A PAP, Prova de Aptidão Profissional, é a
prova prática de final de curso dos alunos
do 12º Ano, um autêntico desafio às suas
capacidades E eu, enquanto diretora de turma, não poderia deixar de evidenciar aqui
todo o trabalho, o empenho, a dedicação,
dos alunos do Curso de Mecatrónica na
execução dos seus projetos. Foram meses
de trabalho, de ânimo, de desânimo, mas
a vontade de vencer e de conseguir concretizar algo foi, desde sempre, o mote para
continuar, apesar das adversidades que iam
surgindo ao longo do percurso. Determinados e focados nas suas tarefas, conseguiram
realizar as várias etapas do trabalho com
sucesso. Os trabalhos foram realizados em
grupo, havendo a destacar o Braço Robótico
Didático, onde todas as peças, programação

_ 12º C,
técnico de
Comércio

e pinturas foram realizadas pelos alunos.
Este projeto teve início em finais de dezembro e terminou em maio.
Outro trabalho foi a Máquina de Corte de
Esferovite/ Triturador realizado por outro
grupo e também aqui todas as peças e
pinturas foram realizadas pelos alunos. Este
projeto teve, também, o seu início em finais
de dezembro e término em Maio.
É claro que todo este trabalho não seria
possível sem a colaboração, empenho,
dedicação, ajuda, supervisão, do diretor de
curso e do professor acompanhante.
Parabéns, meus queridos alunos, pelos
ótimos trabalhos!
Parabéns, caros colegas, Engs. José Silva
e Fernando Batista, pelo excelente trabalho
que desenvolveram com os alunos!

Os alunos de comércio desenvolveram, ao longo do ano letivo, os seus trabalhos de final de
curso. A escolha dos temas partiu dos alunos
e foram todos aceites pela Direção, tendo os
trabalhos sido desenvolvidos, dentro dos obje-

tivos a que os alunos se propuseram. Todos os
projetos foram entregues dentro do prazo previsto, estando as apresentações marcadas para
o final da formação em contexto de trabalho.

A SMC, líder mundial em Pneumática,
esteve presente nas instalações da EPV
na última semana de aulas, do 1º período,
pela mão do nosso formador Eng. José
Silva. Já era uma presença muito desejada e conseguiu-se antes mesmo de uma
renovação do autocarro de demonstração.
Os alunos dos 11ºs e 12ºs anos dos cursos
de Mecatrónica, Manutenção Industrial
Eletromecânica e Mecatrónica Automóvel
visitaram o autocarro de demonstração da
SMC que estacionou no nosso recinto. Foi
uma oportunidade única para os nossos
alunos, que demonstraram bastante interesse e entusiasmo.

ModTissimo
No dia 15 de fevereiro, a turma do 11º ano do curso de técnico de
design de moda, acompanhada pelas professoras da componente
prática Filipa Ferreira, Eugénia Morgado e Catarina Pinheiro e pelo
alfaiate visiense Carlos Ferreira, visitou o Modtíssimo 49, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.
O MODTISSIMO foi criado pela Selectiva Moda, composta pela Federation Française de la Maille e a APIM (Associação Portuguesa das Indústrias de Malha e de Confecção), e desde a sua primeira feira que
tem vindo a aumentar o número de expositores todos os anos. A Alfândega do Porto passou a ser a “casa mãe” a partir da 27ª edição
até hoje, pautada por algumas edições em locais inesperados, como
o Hotel Sheraton Porto e o Aeroporto do Porto, onde estivemos.
As alunas iniciaram a visita pela zona das chegadas, tomando contacto com empresas têxteis inovadoras ao nível tecnológico, tendo a
possibilidade de ver trabalhar impressoras de peças de roupa sem
costuras e de contactar de perto com novas marcas de roupa infantil,
vestuário de desporto e moda jovem, feminina e masculina. Uma outra
parte da feira/exposição centrou-se na mostra das coleções de tecidos
que as indústrias apresentam para venda a retalhistas, designers.
Foi uma experiência marcante dentro da área da Moda e do Design
que as alunas, certamente, irão guardar como muito enriquecedora e
motivante para o desenvolvimento do trabalho nas disciplinas como
Design de Moda e Tecnologias Produtivas.
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A 15ª edição da Feira do Livro realizou-se ente os dias 9
e 14 de maio, e resultou do esforço e organização das
bibliotecas das escolas do concelho de Vouzela, da Biblioteca Municipal e da Câmara Municipal, no intuito de
oferecer aos alunos das escolas e à comunidade local e
vizinha, um conjunto de atividades diversificadas e de
qualidade.

A promoção dos hábitos de leitura e
a divulgação do livro junto dos nossos
jovens têm sido os grandes objetivos
deste evento. O programa cultural, ao
longo de todos os dias, para os diversos
níveis de ensino, foi de grande qualidade e os alunos apreciaram.

No dia 9 de maio, os alunos dos cursos
Vocacionais e CEF assistiram à dramatização do Auto da Barca, de Gil Vicente,
pelo Grupo de Teatro da Universidade
Sénior de Vouzela. Foi muito interessante, sendo do agrado dos alunos que,
antecipadamente, trabalharam a peça
na disciplina de Português. Os seniores
que prepararam a peça, demonstraram
grande profissionalismo e dedicação na
apresentação da mesma
No dia 10 de Maio, as atividades começaram cedo, acontecendo em simultâneo para os 10º, 11º e 12º anos.
Na livraria Leituras Inesperadas aconteceram cinco workshops de Escrita
Criativa ao longo do dia, com pequenos

grupos do 10º ano, dinamizados pelo
animador Rui Fonte, que despertou nos
alunos o interesse pelo brincar com as
palavras. Foi surpreendente o resultado
final de cada sessão.
Os 11º anos assistiram à conversa
com Ana Luisa Amaral, Valério Romão

e Isaque Ferreira, no Auditório 25 de
abril, tendo sido um momento bastante
enriquecedor, pela partilha de poemas,
leitura e diálogo entre autores e alunos,
sob o tema maior: a Poesia.
No Cineteatro João Ribeiro aconteceu o
espetáculo “Crónicas de Inverno”, com
Carlos Clara Gomes, na declamação
e David à guitarra, acompanhando os
textos. Foi um momento muito intenso,
pela dramatização do autor, que narrou
as suas memórias desde a infância a
outros acontecimentos marcantes como
o 25 de abril.
Também o projeto Ar tescola, este
ano subordinado ao tema “ A Pintura”, mostrou como os nossos alunos

REFLORESTAÇÃO
DA MATA DO CASTELO
A EPV reconhece a importância fundamental para a manutenção dos valores
naturais e para a melhoria da qualidade
de vida das populações.
E, como tal, a escola participou, com
muito orgulho, na reflorestação da Serra
do Caramulo, mais especificamente no
Caritel / mata da senhora do Castelo.
Esta ação foi realizada no fim do 2º
período, no âmbito da iniciativa municipal designada por “Vamos reflorestar
Vouzela”, contando com a doação de

conseguem ser talentosos e criativos.
Realizaram um cavalete em verguinha,
com uma pintura cheia de cor e expressão em tintas de esmalte. Para além
desta escultura, com que os alunos do
curso de Manutenção Industrial já nos
costumam brindar, foram feitas duas

telas, trabalhos realizados por alunos e
professores: uma em tons de amarelo
e vermelho, homenagem à vila e ao
Jornal Noticias de Vouzela e outra, em
técnica mista, homenagem à pintora
Helena Liz, vouzelense de coração. Os
três trabalhos foram concebidos com
o intuito de participar na aventura que
é criar, reinterpretar e valorizar a arte,
desta vez com a Pintura como mote.

centenas de árvores por parte do município de Vouzela.
Esta atividade contou com o espírito de
equipa de toda a comunidade escolar.
Alunos e professores abandonaram as
suas salas de aulas e, sem qualquer
receio nem pudor, agarraram nas
sacholas e nas árvores e invadiram a
mata da Senhora do Castelo Garantindo
a sobrevivência da biodiversidade e o
equilíbrio ecológico da região.

Provas de Aptidão Profissional

_ 2º C, variante de Cozinha
Os alunos do 2ºC, da variante de
Cozinha, apresentaram, com sucesso, os seus projetos de final de
curso. A gastronomia de Portugal,
de Norte a Sul do país, foi evidenciada e valorizada. Pratos de carne

e de peixe, entradas, sobremesas…
Estava tudo ótimo! Parabéns aos
alunos e às professoras pelo bom
trabalho que fizeram, em tão curto
período de tempo.
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A EPV às voltas... em divulgação!!!
A pensar no próximo ano lectivo, a nossa escola esteve presente em vários eventos, organizados por escolas públicas no
Distrito de Viseu e Aveiro.
O objetivo principal é divulgar a oferta
formativa para o ano letivo 2017-18. Para
além do convívio saudável entre escolas,
é uma forma de promover a nossa imagem e elucidar devidamente os alunos
sobre os cursos que ministramos, as saídas profissionais e os apoios atribuídos.
São normalmente os meses de abril,
maio e junho os mais animados e atribulados! Este ano, para além dos bolinhos
e sumos, tivemos novidades! A escola
está a ministrar, pela primeira vez, o
curso de Técnico/a de Massagem de
Estética e Bem-Estar, pelo que presenteámos todos os alunos e professores que

Participação
da EPV em
outros eventos

Outro convite que acatamos
com prazer foi a participação na Mostra de Ensino
Profissional, no Pavilhão
Multiusos em Viseu, nos
dias 10 e 11 de maio de
2017. A organização do
evento foi iniciativa do Jornal do Centro, com o apoio
da Câmara Municipal de
Viseu e contou com a participação de várias escolas,
institutos/universidades.

quiseram experimentar, uma fantástica
massagem às mãos. É caso para dizer
que têm sido um verdadeiro sucesso!
São os nossos alunos que fazem passar a imagem da
escola, popis graças ao seu precioso contributo,
a escola ganha
um novo brilho!
Fica também um
agradecimento em especial ao nosso Sr.
Jorge Conde, responsável pelo planeamento e execução de todas as nossas
divulgações.

Fomos sempre recebidos com muita
simpatia e amabilidade pelo que aproveitamos para deixar aqui registado o
nosso MUITO OBRIGADO! Para o ano

há mais!!! E fiquem atentos porque
temos sempre novidades!! A nossa
escola inova!

No âmbito da divulgação
da nossa oferta formativa,
a EPV esteve presente em
três grandes eventos, que
revelaram, uma vez mais, a
boa relação que mantemos
com as variadas entidades
externas.
Um dos convites foi lançado pelo CLDS 3G “Albergaria IntegraT”, para partici-

parmos na Mostra (Des)
Envolve-te, incubadora de
Empresas em Albergaria,
que decorreu no dia 27
de outubro de 2016. A
nossa equipa destacou-se
pela divulgação/intervenção junto dos alunos dos
Agrupamentos de Escolas
e Colégio de Albergaria e
pelas demonstrações dos

Outro dos convites surgiu
da equipa CLDS3G Tondela Inclusiva para a nossa
participação no Mercado
de Profissões – Orienta-te, realizado no Pavilhão
Municipal de Tondela no

dia 20 de abril de 2017,
com o objetivo de elucidar
os alunos do 9º ano das
opções existentes a nível
formativo. O nosso agradecimento pela oportunidade que nos foi dada de

nossos alunos dos cursos de Design de Moda,
Mecatrónica, Cozinha/
Pastelaria e Restaurante/
Bar. EPV.

dar a conhecer os nossos
cursos, apoios e ensino de
qualidade!

Visita à EPV

CLDS 3G Vouzela e EPV

No dia 6 de junho tivemos o prazer de
receber, nas nossas instalações, os alunos
do 9º ano do Agrupamento de Escolas de
Sta Cruz da Trapa, acompanhados pela
psicóloga, Susana Oliveira. À chegada foi
realizada uma visita guiada pelas nossas
instalações e o nosso Diretor Pedagógico

O CLDS 3G Vouzela tem na Escola
Profissional de Vouzela um parceiro
incansável, no que diz respeito à
concretização de atividades nas mais
variadas áreas de intervenção.
Neste sentido, o balanço das ações
desenvolvidas é extremamente positivo, tendo em conta a adesão dos
alunos e da comunidade envolvida.
A partilha é constante. Este facto
tem-se verificado nas atividades

O workshop teve uma duração de
cerca de 3 horas, em que foram confecionadas 4 capuchas, resultado de
uma partilha de arte e tradição.
A participação da EPV no Dia do Coração, dinamizado no Centro Social e
Paroquial de Fataunços, foi essencial.
Os alunos dos cursos de Massagem
Estética e Bem-estar e Cozinha/Pastelaria tiveram um papel fundamental
na medida em que marcaram pela

transatas: Workshop Mais Saber –
Capuchas e Dia do Coração.
O Workshop Mais Saber – Capuchas
foi dirigido às alunas do Curso de Design de Moda e tinha como principal
objetivo dar-lhes a conhecer a forma
como era confecionado o típico agasalho do concelho de Vouzela – a Capucha – feita de borel, um tecido que
“arreta o frio e o calor”. Foi através dos
métodos tradicionais que a D. Helena
Amaral, de 72 anos de idade, costureira desde os 13, explicou às alunas
o método e as etapas de confeção da
capucha, desde o corte do tecido, à
aplicação do molde e à costura.
Com um “compasso” de fio norte e
sabão, as alunas tiveram a oportunidade de medir/arredondar o tecido
e com a ajuda da D. Helena, costurar
a capucha.

diferença, proporcionando novas
experiências aos idosos que participavam no evento.
As alunas do Curso de Massagem
Estética e Bem-Estar fizeram massagens aos idosos e os alunos do curso
de Cozinha/Pastelaria, orientados
pela Chef Maria Cunha, dinamizaram um showcooking de um lanche
saudável.
A pertinência da participação dos alunos dos dois cursos prende-se com
dois grandes aspetos indispensáveis
à saúde do coração: uma boa autoestima e um estilo de vida saudável.
Foi uma tarde agradável e animada
em que tanto os alunos, comos
idosos e todas as restantes pessoas
envolvidas, saíram de coração cheio.

fez uma breve apresentação sobre os
cursos, saídas profissionais, empregabilidade, estágios internacionais e os apoios/
subsídios. Depois, epara terminar a visita
em beleza foi realizado um belo almoço,
organizado pela Professora Maria Cunha e
Professor João Fernandes, com o precioso
apoio dos alunos do curso de Cozinha/
Pastelaria e Restaurante/Bar. Bem-haja a
todos os alunos, professores e funcionários que se envolveram ativamente nesta
atividade, granjeando mais um sucesso
para a EPV!

O curso de massagista-Estética e Bem-estar participou nas atividades do Dia
do Encarregado de Educação, realizado
no dia 16 de junho de 2017, promovido
pelo Agrupamento de Escolas de Vouzela e respetiva Associação de pais.
Durante toda a tarde, as alunas massajaram as mãos e as costas de centenas
de alunos e de alguns professores. Foi
uma atividade de partilha e de interação com a comunidade.
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FESTIVAL DAS SOPAS

A Escola Profissional de Vouzela organizou, no passado dia 19 de maio, o oitavo Festival das Sopas, em Vouzela, evento
que é já aguardado, com expectativa, pelas pessoas do Concelho e que surpreende os visitantes de fora.

Realizou-se, no passado dia 29 de maio, a 4ª
edição do Festival da Vitela e Produtos Regionais,
organizado pelo Município de Vouzela e pela Escola Profissional de Vouzela. Este evento, onde
a vitela de Lafões foi rainha, foi um verdadeiro
sucesso.
Mais de 4000 pessoas passaram pelo
maior festival do género de que há
memória em Vouzela, confirmando o
sucesso desta iniciativa. O cuidado na
sua preparação traduziu-se num evento muito bem organizado, sem falhas,
onde apenas as panelas pareceram pequenas para a afluência de comensais,
curiosos para experimentar as sopas,
tanto as mais tradicionais como as
inovações com que os restaurantes nos
brindaram.

Falando nos participantes, deixamos
um agradecimento a todos os Hotéis,
Restaurantes, Confrarias, Associações,
Pastelarias, Cafés, Quintas, Agrupamento de Escolas de Vouzela e demais
entidades que se associaram a esta
atividade. Bem- Hajam! Foi o vosso contributo que encheu as 63 barraquinhas
espalhadas pela Alameda D. Duarte de
Almeida e pela Avenida João de Melo

É hora de deixar um reconhecimento
aos Grupo de Bombos de Levides,
Grupo de Cantares de Levides, Grupo
de Concertinas de Alcofra, à Banda de
Paços de Vilharigues e ao sr. Horácio
e acompanhantes, por abrilhantarem
o espetáculo com os seus magníficos
sons. Um agradecimento muito especial
à Câmara Municipal de Vouzela, pelo
grande apoio logístico e um obrigado
ao Centro de Saúde de Vouzela, pela
colaboração prestada. Uma palavra de
gratidão e afeto a todos os colaboradores, professores e alunos que vestiram,
com orgulho, a camisola, dignificando,
como é hábito, a EPV.
A todos os que por lá passaram, prometemos voltar, no próximo ano, com
mais sopas e muita animação!

Um dos pontos altos do certame foi o desfile
de carros de vaca. Desceram à vila os carros
de vaca, trazendo à memória as lides agrícolas,
a faina do campo, a vida que ainda há pouco
caracterizava as nossas gentes,…
O saldo deste festival foi positivo. Milhares de
refeições foram servidas por restaurantes da
região, que tiveram a seu cargo trabalho da
promoção deste prato único no país.

escola Profissional de Vouzela

a tua escola

