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 Para: 

 Parceiros, Colaboradores e amigos 

 

ASSUNTO: agradecimentos. 

 

Depois de terminado o evento quero agradecer com todo o coração a todos aqueles, cuja 

participação permitiu que este evento acontecesse. 

 

Para mim é mais fácil, na calma e privacidade do meu espaço pessoal, exprimir o que sinto sobre 

todos vocês. Quero sublinhar que somos uma equipa de amadores que, depois das obrigações 

familiares, profissionais e pessoais, disponibilizou largas horas na preparação deste evento. 

Apesar disso, na minha opinião, a qualidade deste evento foi muito boa e a pertinência e 

acuidade dos temas abordados também são de primeira prioridade. Este evento de 13 e 14 de 

novembro corresponde ao primeiro momento de algo que se irá desenrolar nos próximos anos. 

Durante o evento foi “lançada a primeira pedra” (Declaração de intenção), no sentido de se 

iniciar um projeto educativo do século XXI. Acredito que temos um grupo de trabalho e 

sobretudo uma equipa que irá apoiar este projeto (estamos a construir uma equipa): 

 Professor José Pacheco - Facilitador 

 António Quaresma – Colaborador 

 Barafunda – Sandra Gonzaga 

 Helena Vinagre – Diretora do Agrupamento de Escolas Frei António Brandão 

 Associação de Pais e Encarregados da Benedita – Mário Arraião 

 Associação de Desenvolvimento Empresarial da Benedita – Bruno Letra 

 Externato Cooperativo da Benedita – Nuno Rosa 

 Presidente da Junta de Freguesia da Benedita – João Luís 

 Câmara Municipal de Alcobaça – Pelouro da Cultura – Vereadora Inês Silva 

 Paula Isabel Q. Arraião (professora) 

 João M. F. Jorge (professor) 

 Vera (professora) 

 Vera (Psicóloga) 

 Outros elementos interessados… 

 

Diretora do Agrupamento de Escolas da Benedita - HELENA VINAGRE: Desde o primeiro 

momento que partilhei a ideia que se mostrou de imediato interessada e disponível para ajudar. 

Colocou de imediato à nossa disposição as instalações do Centro Escolar para a realização do 

evento. Procurou, dentro da sua atarefada e densa agenda, corresponder da melhor forma às 

minhas solicitações e extensas listas de pedidos e solicitações e esteve presente sempre que 
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possível para se inteirar da evolução do processo de organização e corresponder às expectativas. 

A sua presença durante quase todo o evento mostra que é uma pessoa e diretora interessada 

em dinamizar e apoiar todas as iniciativas que valorizem a escola e a toda a comunidade que a 

envolve. Tenho grande admiração pela Helena Vinagre porque é de facto uma pessoa com 

coragem em assumir a liderança do agrupamento e sobretudo mostrar uma abertura pessoal e 

profissional para novos modelos de organização da escola para que esta se torne num local mais 

feliz. Tenho a certeza que vai nascer algo bonito neste agrupamento que nos vai tornar todos 

mais felizes, professores, educadores, pais, encarregados de educação, amigos alunos, meninos, 

todos. 

 

ASSOCIAÇÃO BARAFUNDA: 

 David Anselmo: Obrigado por ter facilitado o processo de organização do evento e 

conjuntamente com os membros da associação, aceite o desafio de organizar este 

evento. 

 Sandra Gonzaga: Foi sem dúvida a pessoa que mais trabalho em parceria comigo e que 

se envolveu de corpo e alma para que este projeto se concretizasse com a qualidade 

pretendida. Muitos foram os momentos, depois de um dia de trabalho, de reuniões de 

preparação, troca de ideias e partilha de informações. O interesse e disponibilidade da 

Sandra foram fundamentais para que todo este projeto se concretizasse. Sem a sua 

colaboração, este evento não teria conseguido ter a qualidade que todos constatamos. 

A Sandra sempre se mostrou disponível, interessada e com uma boa disposição, mesmo 

quando o cansaço pediam recolhimento. É sem dúvida um grande braço de trabalho e 

uma pessoa muito válida neste tipo de organização. 

 Sílvia Tereso: foi também um importante elemento neste processo de organização 

tendo acompanhado o trabalho de organização do evento e colaborado bastante 

durante o evento no secretariado. 

 Isabel Rufino: Embora nesta fase da sua vida sinta necessidade de se recolher e 

encontrar o seu espaço próprio, não deixou de aceitar o meu convite para me escutar 

quando apresentei o projeto e também se disponibilizou para enriquecer a palestra com 

questões, dúvidas, incertezas e também experiências como mentora da Associação 

Barafunda e de muitos projetos que implementou com a sua equipa em prol da 

comunidade local e internacional. É uma pessoa que merece também todo o nosso 

reconhecimento, respeito e admiração. 

 A Professora Pilar: que também ajudou a nível do secretariado durante o evento 

ajudando na componente administrativa o que se verificou muito importante e útil. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA: 

 Vereadora Inês Silva: Desde o primeiro momento que me reuni com a vereadora que 

mostrou interesse e carinho pela ideia tendo desde logo proposto a sua ajuda e 

colaboração, dentro das suas imensas responsabilidades no cumprimento das suas 

funções na CMA, para que este projeto chegasse a bom porto. Além disso também 

acompanhou as reuniões de preparação dando a sua opinião válida e ajudando o 

projeto. A CMA financiou este projeto com uma verba bastante generosa, assumiu a 

realização e impressão dos flyers, cartazes e outros elementos para divulgação. 
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JUNTA DE FREGUESIA DA BENEDITA: 

 Presidente João Luís: É uma pessoa humilde e que mostra muita disponibilidade para 

acompanhar a ajudar nestes projetos. Participou no primeiro encontro ecoFIT onde 

partilhou algumas ideias de apoio social dentro do modelo da economia colaborativa 

(partilha de terras). 

 

 

DIRETOR DO EXTERNATO COOPERATIVO DA BENEDITA: 

 Diretor Nuno Rosa: Aceitou fazer parte da equipa de organização facilitando a 

divulgação do mesmo junto da comunidade educativa do externato. Também facilitou 

os computadores portáteis para os trabalhos de grupo. Obrigado por se ter envolvido o 

que ajuda e facilita que estas ideias possam ainda ecoar no Externato porque o projeto 

só está a começar. 

 Professora Carmelita: acompanhou e preparou as GLI 

 GLI – Externato Cooperativo da Benedita 

 Grupo de Jovens Solidários: Externato Cooperativo da Benedita. 

 Professora Ana Luísa: ajudou a divulgar o evento. 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE EMPRESÁRIOS DA BENEDITA: 

 Presidente Bruno Letra: Emprestou o equipamento de vídeo da associação para registo 

do evento. Apoiou a iniciativa divulgando-a. 

 Joana Santos: esteve presente na primeira reunião de preparação do projeto. 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA BENEDITA: 

 Presidente Mário Arraião: sempre se mostrou disponível e interessado para ajudar na 

divulgação do evento junto dos pais e Encarregados de Educação. Está interessado e 

sinto que apoia o projeto que irá nascer no âmbito da escola feliz na linha de 

pensamento e metodologia do professor José Pacheco. 

 

 

ADMINISTRATIVA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI ANTÓNIO BRANDÃO: 

 Julieta Guerra: responsável pela organização dos buffets e coffee breaks. O seu trabalho 

e dedicação na recolha de patrocínios e na gestão e organização da componente 

alimentar com bastante zelo e cuidado permitiu que todos pudéssemos comer comida 

de qualidade e bom paladar. A abundância e diversidade dos alimentos ajudou-nos a 

recuperar energias para o trabalho intenso deste evento. 

 Maria Manuela Quitério Ferreira: bastante disponível e colaboradora, ajudou a 

preparar os coffee breaks e as refeições partilhadas. A sua colaboração foi indispensável 

durante o evento tendo ajudado na organização de várias tarefas indispensáveis para o 

bom funcionamento do evento. 

 Sílvia: Ajudou durante o evento facilitando os buffets partilhados. 
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AUXILIAR DO CENTRO ESCOLAR: 

 Liliana: A sua colaboração habitual e a enorme disponibilidade a custo zero durante 

todo o evento foram indispensáveis porque conhece muito bem as instalações do 

Centro Escolar e ajudou toda a organização a tirar o melhor partido das instalações e a 

melhor gerir o funcionamento do mesmo. 

 

CONVIDADOS: 

 José Pacheco: agradeço pessoalmente a pronta disponibilidade para participar neste 

projeto ajudando-nos a perceber que não é assim tão intransponível esta barreira. 

Quero com isto dizer que, reconstruir a escola para que seja um local feliz, embora não 

seja uma tarefa fácil, também não é impossível. Porém, é preciso dedicação, trabalho e 

sobretudo trabalho de equipa. A partilha de José Pacheco cheia de conteúdo e 

significado, permitiu-nos compreender muitos dos mitos da educação e sobretudo da 

emergente vaga de inovação e transformação na escola que virá do sul da américa – 

“Tsunami Educativo”. Como já tive oportunidade de partilhar, nutro uma grande 

admiração pelo esforço, dedicação e sobretudo conquistas muito visíveis de José 

Pacheco. A sua paixão pela educação e sobretudo o amor que nutre pelas crianças 

levam-no a enfrentar todos aqueles que se opõem com a sua ignorância á edificação de 

uma escola mais amorosa e justa. É um líder que vale a pena seguir pelo seu carisma, 

pelo seu grande coração e pelo excelente exemplo de cidadania e valores.  

 Manuela Queirós: Não pode estar presente por questões de saúde e desejo-lhe as 

melhoras. 

 Belmira Paiva e Ana Ribeiro: partilharam a sua experiência relativamente ao seu projeto 

de Inteligência Emocional na escola que ajuda bastantes crianças a serem felizes. É um 

projeto interessante e muito importante na medida em que introduz na escola um 

espaço para que as crianças se conheçam e olhem para si mesmas e para o seu interior. 

 Andresa Salgueiro: com a sua energia e alegria mostrou que é possível resgatar os 

valores da partilha e a confiança nas outras pessoas e viver de forma mais sustentável. 

A sus experiência permitiu-lhe viver muitas experiências interessantes e constatar que 

quando se confia na vida esta garante que as sincronicidades se encarregam de nutrir 

todas as nossas necessidades. 

 António Quaresma: obrigado por os ajudar na organização deste evento ao se 

disponibilizar para receber o José Pacheco no aeroporto e garantir o seu alojamento em 

Alcobaça. Também, a sua experiência pessoal e profissional, inspirada pelo José 

Pacheco, no seu projeto de escola enriqueceu o nosso encontro com os seus 

testemunhos. 

 Filipe Jeremias: foi um elemento muito importante com quem contactei durante a 

organização de todo este projeto. Constatei posteriormente que é coordenador do 

projeto ERES que também bebe da inspiração do modelo da escola da ponte. 

 

TODOS OS PARTICIPANTES QUE SE INSCREVERAM E ESTIVERAM PRESENTES: 

 

 A todos os que se inscreveram neste evento e se disponibilizaram para escutar e 

partilhar as suas ideias e experiências, o meu muito obrigado. 
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CONCLUINDO: 

 

Acredito com bastante certeza que na benedita irá nascer uma escola moderna, atual e feliz. 

Durante este encontro foram semeadas várias sementes, algumas delas irão germinar e de 

certeza que uma se irá desenvolver, crescer e florescer tornando-se um farol orientador e 

inspirador para outros que queiram, com coragem, dar um salto qualitativo no campo da 

educação. 

 

 ESCOLA FELIZ: irei apoiar e colaborar, tanto quanto possível, com as pessoas 

interessadas para que para o ano, os meus filhos possam aprender num espaço flexível 

e diferente daquele no qual estão, a escola doo cubículo, condicionado por metas 

absurdas e por mitos absurdos. Os vídeos usados nos trabalhos de grupo, foram 

selecionados com uma intenção muito clara. Ou seja, não fui inocente na seleção uma 

vez que a mensagem que quis que fosse veiculada por vários investigadores de renome, 

uma mensagem que reforça o testemunho de José Pacheco: 

o Que a escola está obsoleta; 

o Que o “mito da média” destrói a criatividade e o talento inato das crianças; 

o Que o atual modelo escolar serviu o seu propósito na época vitoriana mas que 

atualmente está obsoleto e apresenta-se anacrónico; 

o Que os estilos de ensino centrado na criança são muito mais eficientes no 

desenvolvimento da autonomia e colaboração; 

o Onde existem crianças existe a vontade para explorar e aprender de forma auto-

organizada. 

o Que a atual organização da escola no seu formato de turma, níveis, anos, etc… 

não facilita a aprendizagem mas condiciona e bloqueia-a; 

o Que a atual escola apenas serve para condicionar as crianças e professores à 

obediência a figuras de autoridade e não promove a autonomia; 

o Que o atual modelo escolar é confessional e ideologicamente manipulador de 

consciência servindo para condicionar as mentes das crianças;  

o Os modos tradicionais de gestão das organizações apoia-se numa determinada 

conceção de homem que, basicamente assenta no princípio da mediocridade 

das massas, e a que chama Teoria X de Mcgregor.  

o Que na sala de aula “não se aprende nada” apenas se amestra as crianças; 

o Que não existem problemas de aprendizagem mas sim problemas de 

ensinagem; 

o Não existe espaço para a sabedoria prática a qual é substituída por regras e 

incentivos; 

o Que o stress criado sobre as crianças e professores através da pressão das 

avaliações para os primeiros e burocrática sobre os segundos, inibe a produção 

da ocitocina, exacerba a libertação de testosterona e aumenta os 

comportamentos de agressividade, conflito, depressão e burnout; 

o Que  a escola exacerba os processos de memorização mas não ensina as crianças 

a prestar atenção à forma como a sua mente funciona (“treino mental”), sendo 

esta o instrumento que determina a qualidade da vida e felicidade que 

experimentamos; 
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o A pedagogia colaborativa permite desenvolver uma economia colaborativa; 

o Etc… 

 ECONOMIA DA FELICIDADE: 

o Que os nossos hábitos de hiperconsumo estão a destruir o planeta; 

o Que o consumo colaborativo (trocar, alugar, partilhar, emprestar…) par-a-par 

contrariam esta tendência para o hiperconsumo; 

o Qua para se viver numa economia de partilha é necessário resgatar os valores 

de confiança nos outros; 

o A economia só faz sentido se for capaz de proporcionar felicidade às pessoas. 

Caso contrário, está-se a confundir meios (criação de riqueza) com fins (a 

felicidade dos povos); 

o Que o crescimento económico não é um fim, é apenas um meio; 

o A economia não pode ter só um fim materialista; 

o Enquanto a Economia Monetária alicerça-se no Modelo Competitivo, no 

individualismo, na invulnerabilidade, a Economia das Relações baseia-se na 

cooperação, nas redes de partilha, nos laços, na confiança mútua, na 

vulnerabilidade; 

o “O bem-estar médio das nossas sociedades já não depende do Rendimento 

Nacional (PIB) e do Crescimento Económico. Isso é muito importante em países 

pobres mas não no mundo rico e desenvolvido”; 

o A nossa sociedade criou um MITO ou ARQUÉTIPO do Homem Bem Sucedido que 

também tem implícito uma Noção Redutora da Felicidade; 

o Uma ECONOMIA SEM DINHEIRO ou ECONOMIA DAS RELAÇÕES alicerça-se 

fundamentalmente na colaboração, partilha, confiança mútua, ou seja, em 

relações honestas, abertas e empáticas; 

o É urgente mudar as prioridades da nossa sociedade para a felicidade Interna 

Bruta; 

 

 
Colaborado/Convidados/ 

Participante 
email website 

José Pacheco jpacheco.1951@gmail.com http://www.ecohabitare.com.br/ 

António Quaresma antquark@gmail.com  

Belmira Paiva belmirapaiva@aeinfias.com http://www.inteligenciaemocionalnaesc
ola.org/ 

Ana Sofia Ribeiro sofiaribeiro26@gmail.com http://www.inteligenciaemocionalnaesc
ola.org/ 

Andresa Salgueiro believeinportugal@gmail.com http://andresasalgueiro.weebly.com/ 

João Jorge Joao.mf.jorge@gmail.com http://joaomfjorge.com/ 

Barafunda: Sandra Gonzaga atf.barafunda@gmail.com http://www.barafunda.org/ 

Associação de Pais e EE da 
benedita Mário Arraião 

apbenedita@gmail.com  

EB2 FAB Helena Vinagre directoria.aeb@gmail.com http://www.agrupamentodeescolasdab
enedita.com/ 

CMA Inês Silva paula.varela@cm-alcobaca.pt  

EB2 FAB Julieta Guerra mjulietaguerra@gmail.com  

EB2 FAB Maria Quitério mariaquiterio@hotmail.com  

ADEB Bruno Letra dir.executivo@adebenedita.com  

ECB Nuno Rosa difp.ecb@gmail.com http://ecb.inse.pt/ 
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Junta de Freguesia da 
Benedita João Luís 

juntabenedita@mail.telepac.pt www.jf-benedita.com 

Associação de 
Desenvolvimento Empresarial 
da Benedita Bruno Letra 

presidente@adebenedita.com  http://www.adebenedita.com/adeb/ 

 

 

Finalmente agradeço à minha esposa e filhos o 

tempo que lhes roubei nos serões durante os 

últimos 5 meses para preparar este evento. 

Gostaria muito de lhes poder oferecer uma escola 

feliz para o ano como presente deste esforço que 

apenas começou. 

 

 

 

17 de novembro de 2015 

 

João Jorge 
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