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Editorial

(...)fizeram-se mulheres e homens de corpo inteiro. 
Ingressaram no mundo do trabalho, constituíram 
família e fazem parte do património mais rico da 
Escola, (...)

Longe de mim pensar que, como participante na reunião inicial 
preparatória de um projecto que, na altura, uma associação de jovens 
Lousadenses denominada  Forum Lousadense, se propunha concretizar, 
estaria hoje a prefaciar uma revista ilustrando os vinte anos de uma 
instituição de ensino que ganhou raízes por mérito próprio no concelho 
e, porque não dizê-lo, a nível nacional.

Terá sido um longo caminho ou uma curta caminhada?

Prefiro pensar que a FORAVE ainda vai ter pela frente mais anos do que 
os que já viveu. Cada vez mais, as sociedades modernas reconhecem que 
a formação não se confina só aqueles períodos da vida em que a 
aprendizagem se inscreve na formação da criança e do jovem 
desenhando-lhe os alicerces do que será o futuro cio cidadão a tempo 
inteiro, ocupando o seu lugar na sociedade e contribuindo com o seu 
saber para a vida económica do seu país.
Hoje já interiorizamos que o saber não só não ocupa lugar, como diz o 
nosso povo, mas que ele tem de ser contínuo e permanente, de modo a 
que cada um não seja marginalizado por uma sociedade cada vez mais 
tecnológica  e competitiva.

A vocação da FORAVE está bem definida. Desde o seu início não se 
afastou do seu desígnio inicial e cumpriu diariamente o seu destino 
nestas duas dezenas de anos. Várias foram as gerações que confiaram 
nesta instituição, partilharam do seu dia a dia e fizeram-se mulheres e 
homens de corpo inteiro. Ingressaram no mundo do trabalho, 
constituíram família e fazem parte do património mais rico da Escola, as 
pessoas. Neste acervo não faltam os docentes, os colaboradores, os 
associados que, em conjunto, determinaram que a Escola fosse uma 
organização viva, dinâmica, responsável e atenta aos vários desafios. E, 
que nunca faltaram com o seu apoio nos momentos mais difíceis que a 
Escola também, inevitavelmente, atravessou.

O esforço individual e colectivo de todos terá valido a pena se 
pensarmos que o caminho já percorrido foi curto. Todos temos um 
caminho bem mais longo à nossa frente - temos o FUTURO à nossa 
espera
 

Fernando Maria Pinto da Fonseca  |  Presidente da Direcção da FORAVE
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Vinte anos antes
Em funcionamento desde 1990 em instalações 
provisórias em Vila Nova de Famalicão, a FORAVE 
instala-se definitivamente na Casa da Quinta da 
Serra em Lousado, em meados de 1992. 
Instalações cedidas pelo Centro Social de Lousado, 
hoje Mundos de Vida. Uma casa com histórias de 
famílias para uma nova família: a FORAVE.
A escola funcionou exclusivamente no palacete da 
Quinta da Serra até 1995.
No ano lectivo de 1993, encerra o primeiro Curso 
Profissional de Gestão Industrial, lançando no 
mercado 28 jovens diplomados.

20 ANOS A FORMAR FUTUROS 3



1990
23 de Agosto |  assinatura do Contrato-Programa que oficializa a criação da Escola Profissional 
Tecnológica do Vale do Ave
23 de Setembro | Abertura oficial da Escola  -  Outubro | 1º ano do Curso de Gestão Industrial

1991
1º ano do Curso de Informática Aplicada à Indústria

1992
Transferência da escola para o palacete da Quinta da Serra, em Lousado
Visita à Expo-Sevilha

1993
Primeiros finalistas do Curso de Gestão Industrial

1994
Primeiros estágios profissionais no estrangeiro | Continental AG - Hannover

1995
Primeiros finalistas do Curso de Informática Aplicada à Indústria
Estágios profissionais no estrangeiros | Continental AG – Dublin
Aprovação do projecto de ampliação de instalações
Primeiro Curso de Design Industrial

1996
Requalificação do Átrio do Cardeal

1997
Primeiros finalista do Curso de Design Industrial

1998
Conclusão da edificação das novas instalações
Visita à Expo 98
Comemoração do 50º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem

1999
Primeiro Curso de Automação Industrial
Primeiro número da revista Saber & Fazer
Visita de José Saramago à Escola

2000
1ª Celebração do Halloween

2001
Participação na 1ª Mostra Pedagógica Distrital
Realização da Feira do Euro, nas instalações da ITA - Indústria Têxtil do Ave
1º Intercâmbio escolar com a Escola Profissional da Batalha | Programa OENA

2002
Primeiros diplomados do Curso de Automação Industrial

2003
1º intercâmbio internacional com Köszeg, na Hungria

2004
Início das obras da segunda fase de ampliação da escola
Inauguração do clube Ecoforave
Protocolo com a Oficina da Inovação BIC - Minho

2005
Concurso Empreender nas Escolas - 1º Prémio com o projecto | Recolha e Separação Automática 
de Pilhas Usadas, do aluno Marco Peixoto do Curso de Automação Industrial
4º Concurso de Propótipos de Electrónica e Electricidade - 1º Prémio com o projecto | Paletização, 
do aluno Tiago Gomes do Curso de Automação Industrial
Realização de um banquete medieval no âmbito do 800º da concessão de foral pelo rei D. Sancho I 
a Vila Nova de Famalicão
Encontro de empresários | Parceiros na Formação
Início dos Cursos de Educação e Formação de Jovens | Máquinas Ferramenta e Electromecânico de 
Equipamentos Industriais
Inauguração das novas instalações
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2006
Criação do Manual de Identidade da Forave
1º Desfile ecológico de Carnaval
Inauguração da sala do aluno pela Associação de Estudantes
Participação no Programa Ciência Viva com o projecto “RioAve 
Poluído”
Realização do 5º Concurso Nacional de Protótipos na Forave
Realização da 1ª Lan-Party
Parceria com a Universidade Lusíada do Porto no âmbito de 
estágios curriculares da Licenciatura de Psicologia
1º Baile de Finalistas

2007
1º Projecto Comenius | Assistente Linguístico
1ª Participação no Parlamento de Jovens
Desenvolvimento de Protótipos de Automação Industrial em 
parceria com a empresa Continental Mabor
Desenvolvimento de um projecto-piloto com a empresa PREH 
Portugal envolvendo três técnicos de Automação Industrial da 
Forave
Lançamento da Campanha de Marketing | Dá um Salto na tua 
Formação
Início do Curso EFA de Geriatria em parceria com o Instituto de 
Emprego e Formação Profissional
1º GP Forave | Corrida de Carros de Rolamentos
Protocolo de Cooperação com a Escola Secundária D. Sancho I no 
âmbito do Curso Técnico de Processamento e Controlo da 
Qualidade Alimentar
Participação na 4ª edição da Flávia Criativa, com o projecto | 
Sistema de Recolha e Identificação de Amostras, dos alunos Márcio 
Pinheiro e José Maia, do Curso de Automação Industrial
1º ano do Curso de Processamento e Controlo de Qualidade 
Alimentar
1º Ano do Curso de Electrónica, Automação e Instrumentação
1º Curso de Apoio Familiar e à Comunidade
1º Curso de Refrigeração, Ar-condicionado e Climatização/Sistemas 
Domésticos e Comerciais
1º Curso de Serralharia Civil
3º Prémio no 6º Concurso Nacional de Protótipos com o projecto | 
Sistema de Recolha Automática de Amostras, do aluno Márcio 
Pinheiro do Curso de Automação Industrial

2008
Inauguração do Bar | K'Tomas
Inauguração do Centro Novas Oportunidades da Forave
Primeiros estágios no estrangeiro | Programa Mobilidade inserido 
no projecto Leonardo Da Vinci

2009
1ª Entrega do Prémio de Mérito do Ministério da Educação
Inauguração do Gabinete de Saúde Escolar
Realização do Fórum | Formação à Medida das Empresas
Inauguração da Rádio Escola
1ª Entrega de diplomas a adultos Certificados no âmbito dos 
Processos de RVCC

2010
Inauguração das Novas Instalações do CNO
Início do RVCC Profissional na Área de Contabilidade
Início dos Cursos de Especialização Tecnológica
1ª Apresentação pública dos projectos realizados no âmbito do 
projecto RUMOS



Vinte anos depois
Hoje a FORAVE é uma escola intergeracional, dinâmica e assumidamente diferente, que mantém a missão de 
formar jovens e adultos nas mais diversas áreas, em função das solicitações do mercado de trabalho com vista à 
promoção da aprendizagem ao longo da vida.
Actualmente, a FORAVE desenvolve cursos nas áreas de Electrónica e Automação, Metalurgia e Metalomecânica, 
Electricidade e Energia, Gestão e Administração, Enquadramento na Organização/Empresa, Contabilidade e 
Fiscalidade Industrias Alimentares e Serviços Domésticos. Com 15 turmas em funcionamento, 270 alunos e 65 
colaboradores, a Forave procura rentabilizar os seus recursos físicos técnicos e humanos em áreas de formação 
consideradas prioritárias, com base num diagnóstico concelhio de necessidades, que sustenta a oferta formativa 
do concelho de Vila Nova de Famalicão e que abrange: Cursos Profissionais, Cursos de Educação e Formação para 
jovens e adultos, Formações Modulares Certificadas, Cursos de Especialização Tecnológica e Processos de RVCC na 
área escolar e profissional, através do Centro Novas Oportunidades da FORAVE.   
Nas instalações da FORAVE, que se estendem por três edifícios distintos, desenrolam-se as aulas da componente 
tecnológica dos cursos, em laboratórios modernos, dotados com a mais recente tecnologia, onde se simulam as 
diferentes práticas laborais e se desenvolvem projectos e protótipos, no âmbito da Prova de Aptidão Profissional. 
Em Maio de 2010 são inauguradas as novas instalações do Centro Novas Oportunidades no Parque Comercial 
Lago Discount, em Ribeirão. 
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Capas
Revista

Criada em 1999, a revista Saber & Fazer faz 
na sua edição Nº12 um especial 20 Anos.



V.N. FAMALICÃO 
V I L A R I N H O  D A S  C A M B A S

TROFA

RIBEIRÃO 

CABEÇUDOS 

LOUSADO

FRADELOS 
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Visitas
de Estudo
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Os alunos dos Cursos de TEAC e TMI 08-11, 
acompanhados pelas professoras Ana Santos 
e Gabriela Garcia, realizaram, na passada 
quarta-feira (24 de Fevereiro), uma visita de 
estudo às Instalações da RTP, em Vila Nova de 
Gaia.
Após a chegada, os alunos dirigiram-se ao 
Centro Emissor do Monte da Virgem, onde foi 
proporcionada, pelo Jorge Garcia, uma visita 
guiada ao referido Centro. Para além das 
explicações técnicas disponibilizadas pelo 
Engenheiro, alunos e professoras tiveram a 
oportunidade de subir ao cimo da torre, de 
177 metros, e admirar a magnífica paisagem. 
Posteriormente, discentes e docentes 
dirigiram-se aos estúdios da RTP, onde 
contactaram com o "mundo real" da 
televisão. Acompanhados por um elemento 
de Relações Públicas e pelo David Guimarães, 
para explicações mais técnicas, os alunos 
visitaram os estúdios, onde decorrem os 
habituais programas televisivos, a redacção 
de informação e as régies, que são 
fundamentais para a realização de qualquer 
programa televisivo. A parte da visita mais 
apreciada foi, sem dúvida, a visita guiada aos 
estúdios do “telejornal das 13H” e da “Praça 
da Alegria”, onde os apresentadores Jorge 
Gabriel e Sónia Araújo demonstraram uma 
simpatia e hospitalidade extremas.
Nesta visita, os alunos, perceberam todo o 
funcionamento de um programa televisivo, 
superando as suas expectativas, tendo ficado 
inebriados com a “magia” da televisão.

Forave e os Media

A Forave em Hannover 

O projecto designado “Our Continent – Our Culture” permitiu
que dois formandos dos cursos EFA pusessem em prática
os seus conhecimentos da língua inglesa e trocassem
experiências de trabalho com alunos de outras nacionalidades.

Na RTP

20 ANOS A FORMAR FUTUROS



No âmbito do Fórum dos Media, organizado pela Rádio músicas agradáveis e muita informação sobre a Escola. 
Digital, alguns alunos do Curso de Gestão e do Curso de Durante o programa foi lançado um passatempo para os 
Processamento e Controlo da Qualidade Alimentar ouvintes alusivo à comemoração dos 20 anos da Forave - 
tiveram a oportunidade de realizar, no dia 8 de Março, 45 A melhor frase sobre o vigésimo aniversário por um Kit – 
minutos de Rádio e uma entrevista na Fama TV. FORAVE. Este era o prémio que foi arrebatado pela 
O Tiago Almeida, o Diogo Cunha e a Andreia Sampaio ouvinte Gilda Carvalho, de Joane com a frase “20 anos de 
dinamizaram o programa de rádio subordinado ao tema Forave caíram do céu aos jovens, bem hajam os que 
a “Forave e a Comunidade”. Em simultâneo a aluna Sílvia ajudam os que menos podem”.
Santos entrevistou, na Fama TV, um dos promotores da A Rádio digital ainda proporcionou a oportunidade à 
FORAVE, Paulo Couto, sócio fundador da empresa Turma do 3º do Curso de Gestão de visitar as instalações 
Moldamirco, que falou da sua experiência como e aprender mais sobre comunicação dos Media.
associado da FORAVE e parceiro de outras instituições de 
ensino, chamando a atenção para a importância das 
empresas dedicarem mais atenção à Escola e partilharem 
necessidades e recursos, ao nível de formação, 
equipamentos, estágios, colocação de diplomados, entre 
outros. O envolvimento social dos agentes da 
comunidade foi, também, focado através de actividades 
que a FORAVE costuma promover e nas quais a 
Moldamirco costuma participar.
Os alunos acolheram esta iniciativa com muito agrado e 
levaram a cabo um programa bastante dinâmico com 

Os alunos de AFC 09/11, no âmbito do seu projecto
de turma, confeccionaram deliciosas bolachas que

venderam à comunidade escolar.
Com esta actividade pretendeu-se angariar fundos,

que serão entregues a uma instituição de carácter social.

Acção solidária da turma AFC 

Na Rádio Digital

20 ANOS A FORMAR FUTUROS 11



Visita à Alfândega da Fé
e ao Douro

Felizmente há Luar! 
A propósito do conteúdo do módulo nº 11 da disciplina de
Português – Textos de Teatro II - os alunos assistiram à
representação da peça Felizmente Há Luar, de Luís de
Sttau Monteiro, posta em cena pelo Teatro Experimental do Porto. 

Visitas
de Estudo

A propósito dos conteúdos dos módulos de Português –Textos dos Media II e de Inglês – Os Media e a comunicação 
global - os alunos participaram em duas oficinas da exposição permanente no edifício da Alfândega do Porto  intitulada 
"Comunicação do Conhecimento e da Imaginação".
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Veículos Automóveis
Os alunos dos Cursos de Electrónica, Automação e
Comando e de Manutenção Industrial visitaram a linha
de montagem de dois tipos de veículos motorizados,
Toyota Dyna e Hiace, observando as diversas etapas
desde a recepção da matéria-prima até ao final do produto.

À Descoberta da
Europa

Pode-se dizer que durante os meses de Abril e Maio a Hungria, Bulgária, Roménia, Itália e Turquia. Sob o tema 

FORAVE esteve na Europa. “What we are, what we hope we will be” ( “O que somos, o 

De 11 a 20 de Abril, e no âmbito do projecto Comenius que esperamos vir a ser”), alunos e professores 

Bilateral intitulado “Europe: so far, so near”, dezasseis compararam preferências e vivências, avaliaram os 

alunos ficaram alojados em casa de jovens polacos da trabalhos realizados desde o início do projecto e 

cidade de Przygodzice. planearam a próxima visita à Noruega.  Também nesta 
Para além de participarem em reuniões de trabalho, no visita houve tempo para conhecer as cidades de 
Liceum Ogólnoksztalc¹ce, onde fizeram uma Guimarães, Viana do Castelo e Porto, bem como para 
apresentação e uma exposição sobre o nosso país, contactar com as nossas tradições durante um jantar ao 
compararam sistemas de ensino e escolas e deram a som de cantares e danças do folclore nacional. Mas, a 
conhecer os resultados dos trabalhos realizados para o actividade central de toda a semana foi um espectáculo 
projecto, houve ainda tempo para uma visita a vários multicultural em que os parceiros mostraram trajes e 
locais de interesse histórico e cultural, como a cidade de dançares tradicionais de cada país que contrastaram com 
Wroclaw e os campos de concentração de Auschwitz- um desfile de moda protagonizado pelos alunos 
Birkenau. participantes no projecto.
Foram dias de trabalho, mas também de diálogo entre Três projectos diferentes e uma mesma finalidade: 
diferentes culturas, através da partilha de hábitos e possibilitar um significativo aumento de competências, 
rotinas, tradições, música e danças. no domínio do multilinguismo e no desenvolvimento 
Já no âmbito do programa Juventude em Acção (Youth in pessoal e social de cada um dos alunos participantes.
Action), 10 alunos participaram, de 20 a 26 de Abril, num 

encontro europeu de escolas realizado em Koszeg, na 

Hungria, que contou ainda com a presença de escolas de 

Espanha e de Itália. Também neste encontro a 

interculturalidade esteve em destaque com as diferentes 

escolas a apresentarem e compararem trabalhos sobre 

costumes e tradições, emigração e minorias étnicas, e a 

avaliarem a importância da União Europeia para cada um 

dos países e a importância das associações de jovens na 

sociedade actual.

De 3 a 7 de Maio, foi a vez da FORAVE e dos seus alunos 

receberem colegas europeus de escolas da Noruega,  

Intercâmbios
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Central Hidroeléctrica do Lindoso

A visita de estudo à Central Hidroeléctrica do Lindoso
envolveu os alunos dos cursos profissionais de Electrónica,
Automação e Comando e de Manutenção Industrial.

5º Edição Lan PartyLAN Party

De 27 a 29 de Novembro a FORAVE esteve on-line, num encontro de verdadeiros 
players que participaram na 5ª edição da LAN PARTY.
A vontade de jogar, a boa disposição e o ambiente de competição saudável, superaram 
o mau tempo que se fez sentir no exterior. 
Cerca de 40 participantes partilharam jogos e estratégias e exibiram alguns exemplares 
de hardware, verdadeiramente originais. 
Embora o cansaço se tenha apoderado em alguns momentos, houve resistentes que se 
mantiveram até à manhã de Domingo.
A organização da actividade esteve a cargo dos alunos Miguel Machado e Tiago 
Figueiredo do Curso de Electrónica, Automação e Instrumentação com o apoio da 
empresa SKySIGMA.
Toda a logística de preparação da actividade contou com a colaboração dos alunos e 
dos funcionários António Mendes, Francisco Costa e Joaquim Fontes.
Ao funcionário Joaquim Fontes, que já não se encontra entre nós, deixamos um 
agradecimento muito especial por esta, entre outras colaborações, que prestou à 
FORAVE.
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Energeticamente
Eficiente

Encontrar a FORAVE é, agora, mais fácil devido à 
placa de identificação iluminada que se encontra 
junto ao portão da entrada principal da Escola.
O projecto de iluminação da placa, feito através de 
um painel solar, foi desenvolvido pelos alunos do 
Curso Profissional de Electrónica, Automação e 
Instrumentação, no âmbito da área técnica do 
curso.
A placa de identificação e o projecto de execução 
foram concebidos pelo ex-aluno e colaborador 
Renato Cunha, tendo ficado a execução da Placa a 
cargo da Serralharia Artística e Artesanal de José 
Carlos Dias de Sousa de Calendário.
Esta iniciativa inseriu-se no âmbito dos Projectos 
Profissionais dos Cursos da FORAVE que têm 
motivado os alunos para a área profissional da 
formação e contribuído para o desenvolvimento 
de estruturas e melhorias a introduzir na Escola. 
A turma do 2º ano do Curso de Electrónica, 
Automação e Comando irá dar continuidade ao 
Projecto de Eficiência Energética da FORAVE, 
reavaliando e minimizando o consumo de energia 
eléctrica e substituindo esta fonte por outras 
amigas do ambiente.
Além deste projecto podemos mencionar outros 
como a climatização dos espaços escolares através 
da colocação e manutenção de aparelhos de ar 
condicionado e a criação e execução de uma 
plataforma metálica de acesso ao portão de cargas 
e descargas da escola.

Projectos
Área

Profissional
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hDemonstração de cinotecnia na FORAVE

A equipa de cinotecnia da GNR – Guarda Nacional Republicana de Barcelos 

realizou uma demonstração na FORAVE para toda a comunidade escolar. 

Os protagonistas principais foram dois cães treinados, um lavrador e um pastor 

da alsácia que desempenharam entre outras acções, uma busca de droga e um 

ataque a um assaltante.
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Prova de
Carros de Rolamentos

Prémio Originalidade | Alexandre Almeida
Prémio Juventude | Rui Costa/Luís Barreiras
Prémio Sénior | Manuel Pereira
Prémio Participante mais distante | Grupo de Fafe

O balanço da actividade foi muito positivo.  A adrenalina 
foi uma constante durante toda a prova. Houve um 
grande dinamismo por parte da organização que contou 
com a colaboração do grupo de dança da FORAVE, "Os 
FORDANCE", com a fanfarra dos escuteiros de Lousado e 
com a exibição do Peugeot 306, patrocinado pela 
FORAVE, suscitando a curiosidade dos visitantes da prova 
e do Lago Discount.

De salientar o profissionalismo da organização desta 
No passado dia 10 de Junho, a FORAVE realizou a 4ª iniciativa e o empenho da equipa da FORAVE que 
edição da Corrida de Carros de Rolamentos, no Lago construiu os carros e representou grande parte das 
Discount. Esta actividade já é um ícone no Concelho de empresas e entidades inscritas.
Vila Nova de Famalicão e nas Festas Antoninas.  

Ficam os nossos agradecimentos a todos os 
Houve uma elevada participação, incluindo empresas e patrocinadores, particularmente à Câmara Municipal de 
escolas. A competição esteve presente em todas as Vila Nova de Famalicão ao Lago Discount e a todos os 
provas notando-se uma grande disputa pelos primeiros associados da FORAVE que abraçaram esta iniciativa, que 
lugares .  Es ta  preocupação re f lec t iu-se  no  já é considerada uma das provas mais procuradas pelos 
desenvolvimento técnico das máquinas e na criação de apaixonados desta modalidade. 
estruturas originais, obedecendo a linhas aerodinâmicas 
que tornaram os bólides mais velozes.

Os premiados nas diferentes categorias foram:

GP – FORAVE

1º Classificado | José Silva
2º Classificado | Pedro Barbosa
3º Classificado | Rui Matos
1º Classificado Feminino | Ana Rodrigues

1º Classificado Prova Especial/Rodas Metálicas |  João 
Carlos Couto
1º Classificado Prova Especial/Outras Rodas | Gustavo 
Costa
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GRANDE PRÉMIO

FORAVE4
CARROS DE ROLAMENTOS

LADO DISCOUNT
RIBEIRÃO

10.JUN’10

GP
Forave

Halloween
No dia 30 de Outubro, cumpriu-se mais uma tradição na FORAVE
com a celebração do Halloween (Noite das Bruxas).
A festa iniciou-se com o tradicional desfile
de alunos mascarados pelas ruas de Lousado e o pedido
“Treat or Trick?” (doce ou partida?), tendo-se registado uma
grande adesão da comunidade local.
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Carnaval

Em Cortejo
pela República

Mais de cem alunos da FORAVE participaram, no passado dia 12 de Fevereiro 
num cortejo de Carnaval subordinado ao tema “Centenário da Implantação 
da República em Portugal”.
Esta iniciativa foi partilhada pela FORAVE, pela EB1/JI de Lousado e pela 
comunidade Lousadense. 
Os trajes cuidadosamente elaborados evocaram a sociedade da época, as 
cores e a música traduziram um espírito patriótico e a alegria e animação 
foram uma constante ao longo do percurso, desde o Jardim de Infância até ao 
Largo do Souto. 
De salientar a prestação dos figurantes, desde os mais pequenitos aos 
adolescentes e o envolvimento dos professores e encarregados de educação, 
que engrandeceram esta iniciativa conjunta.
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h Fogões Silva - COZINGÁZ
Fogões Industriais e Domésticos, Lda 
Os alunos do Curso de Educação e Formação de
Electromecânica de Electrodomésticos visitaram
a empresa Fogões Silva no âmbito da área técnica do curso.
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CNO

Centro Novas Oportunidades
Inaugura Novas Instalações

No âmbito do programa “Parlamento Jovem “ promovido
pela Assembleia da República, a FORAVE convidou o 
deputado António José Seguro para abordar o tema 
“Centenário da República”.

António José Seguro na FORAVE

A Forave inaugurou as novas instalações do seu Centro Novas 
Oportunidades, no Lago Discount, em Ribeirão. A Dra. Maria 
do Carmo Gomes, Vice-Presidente da Agência Nacional para a 
Qualificação, esteve na inauguração e reconheceu o trabalho 
da Forave.

Promover a aprendizagem ao longo da vida é a missão da Forave, 
que inaugurou um novo espaço para albergar o seu Centro de 
Novas Oportunidades no Lago Discount, para poder receber mais 
adultos e enriquecer esta valência com o desenvolvimento e a 
integração de mais projectos.
«Estamos muito bem localizados, as instalações são simpáticas e 
portanto esperamos que isto, seja um bom incentivo para aqueles 
que possam ter dúvidas e para que rapidamente se decidam e 
partilhem connosco a vontade de aprender» afirmou o Dr. Pinto da 
Fonseca, Presidente da Direcção da Forave.
A celebrar 20 anos, este é «um passo significativo para a 
instituição», considerou Pinto da Fonseca, adiantando que as 
instalações em Lousado estariam já a ficar «exíguas» para que 
pudessem atingir os objectivos a que a Forave se propunha.
Na cerimónia de inauguração do novo centro marcou também 
presença Maria do Carmo Gomes, Vice-Presidente da Agência 
Nacional para a Qualificação, que reconheceu o trabalho da Forave. 
«Mudaram de instalações, qualificaram este espaço de uma 
maneira que todos podemos ver que é magnífica e vão ter, com 
certeza, melhores condições de trabalho, mais estimulantes e que 
vão também ajudar a concretizar os resultados que têm de ser 
obtidos pelos formandos e também pela equipa técnica». garantiu.
Resultado do sucesso destes Centros como o da Forave é que 
«Portugal é exemplo nas políticas de Educação e Formação de 
Adultos no contexto da União Europeia» anunciou Maria do Carmo 
Gomes.
A cerimónia ficou ainda marcada pela assinatura de protocolos 
entre a Forave e as empresas Business Innovation Centre do Minho, 
a TecMinho e a Eurest Portugal
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Continental
Os alunos do curso de Electrónica, Automação e Comando
visitaram a Continental Mabor para visualizar o funcionamento
dos robots utilizados para a pintura e carregamento de bobinas,
conhecer os sistema de programação das máquinas e
observar a vulcanização de pneus.

CNO | Forave a Formar
Futuros Empresários 

CNO
Projecto
Rumos

A sessão culminou com as intervenções do Vereador da 
Cultura da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 
Paulo Cunha, da Responsável pelo Departamento de 
Qualificação Profissional do BIC Minho – Oficina da 
Inovação, Telma Almeida, da Responsável pelos Serviços 
do Centro de Emprego de Vila Nova de Famalicão, Paula 
Ferreira, da Representante do IAPMEI, Ana Rosas Almeida 
e do Subdirector do Departamento de Municípios e 
Institucionais do Banco Espírito Santo, Jorge Pinto 
Ferreira, que de forma unânime valorizaram o empenho e 
a dedicação dos empreendedores, enaltecendo os 
aspectos inovadores dos projectos, dando preciosas 
orientações sobre aspectos relativos a programas de 
financiamento.

A Escola Profissional Forave realizou uma Sessão Pública 
“Empreender Compensa: Rumo a Novas Oportunidades”, Nesta sessão foi também tornado público a intenção da 
com v is ta  à  apresentação de 8  pro jectos  Escola Profissional Forave criar uma incubadora de 
empreendedores apoiados pela Equipa Técnico- empresas no Parque Comercial Lago Discount que terá 
Pedagógica do Centro Novas Oportunidades, no âmbito como principal objectivo, servir a população do concelho 
do Projecto Rumos. de Vila Nova de Famalicão e arredores estando já 

praticamente concluídas as negociações entre a 
Num auditório composto por responsáveis de várias Administração do Parque Comercial Lago Discount e a 
entidades de referência da região, que se descolaram à Escola Profissional Forave. De acordo com o coordenador 
Forave com o intuito de assistirem às apresentações dos do projecto, Carlos Paiva, “a criação de uma incubadora 
projectos destes empreendedores que, ao longo de 4 de empresas no Parque Comercial Lago Discount – 
meses, desenvolveram os seus planos de negócios e, Ribeirão, contribuirá para o fomento de iniciativas 
paralelamente, aprofundaram os seus conhecimentos empresariais inovadoras no concelho de Vila Nova de 
frequentando uma formação na área de Marketing, foi Famalicão e será manifestamente uma mais-valia para 
possível conhecer os resultados práticos desta iniciativa. um concelho que em si mesmo se tem revelado 
O empreendedor Bruno Melo iniciou as apresentações empreendedor.
com um projecto que incidia sobre o desenvolvimento 
de um restaurante temático, seguidamente, Daniel 
Gonçalves, apresentou um projecto sobre uma empresa 
de transportes personalizados e, consecutivamente, 
Emanuel Almeida, uma empresa de representação de 
componentes da indústria electrónica, Fernando Nunes, 
uma empresa de agricultura biológica, Joana Crespo, 
uma loja de roupa e acessórios, Maria das Dores Silva, um 
restaurante com serviço de take-away, Patrícia Campos, 
um salão de cabeleireiro e, por último, Silvina Silva e 
Elisabete Silva um espaço multidisciplinar de saúde e 
bem-estar.
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O aluno da Escola Profissional FORAVE, Para o aluno a aplicabilidade prática deste projecto foi sem dúvida o 
Tiago Almeida, apresentou nas instalações momento chave para terminar o curso Técnico de Gestão (Variante 
da TESCO – Componentes  para  Planeamento e Racionalização da produção) da melhor forma possível. 
Automóveis, Lda. a sua Prova de Aptidão Aqui, foram aplicados os conhecimentos adquiridos ao longo dos três 
Profissional. O tema base era a inovação anos de duração do curso Planeamento e Racionalização da Produção.
social como uma determinante do sucesso 
empresarial e o nome dado à PAP foi “G- 
Project sensation”.

O referido aluno implementou nas 
instalações da TESCO um projecto-piloto 
q u e  v i s a v a  c o m p l e m e n t a r  a  
fundamentação teórica da sua PAP, tendo 
também como objectivo a resposta a 
algumas questões por ele definidas. O 
projecto consistiu na aplicação, durante 
um mês, de “Quick Massage” (massagem 
expresso), em 4 colaboradores da referida 
empresa, da linha de montagem, duas 
vezes por dia e duas vezes por semana, nos 
picos de maior tensão dos colaboradores. 
De entre os benefícios específicos desta 
técnica estão o relaxamento muscular, a 
diminuição das dores de cabeça, o 
aumento da disposição e melhor 
qualidade respiratória, contribuindo, deste 
modo, para um aumento da produtividade 
do trabalhador.
Os resultados obtidos foram muito 
positivos como demonstraram os 
testemunhos dos colaboradores e dos 
responsáveis pela empresa. 

Aluno Apresenta
PAP na Empresa TESCO PAP
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hVisita de Estudo ao Museu dos
Transportes e da Comunicação
A propósito dos conteúdos dos módulos de Português –Textos
dos Media II e de Inglês – Os Media e a Comunicação Global,
os alunos do 2º ano participaram em duas oficinas da exposição
permanente no edifício da Alfândega do Porto  intitulada
"Comunicação do Conhecimento e da Imaginação". 
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A FORAVE escolheu o Ferrugem para apresentar com um elevado número de empresas na área, especialmente na 
Provas de Aptidão Profissional do Curso de indústria transformadora de produtos cárneos.
Processamento e Controlo da Qualidade Foram reunidas todas as condições para o funcionamento do 
Alimentar. curso. A FORAVE investiu, na equipa formativa, contratando 
Quase em jeito de tertúlia, num ambiente especialistas, nos recursos tecnológicos, com equipamento 
agradável e muito acolhedor a FORAVE brindou adequado, num protocolo com a Escola Secundário D. Sancho I 
aos primeiros finalistas do Curso Técnico de para utilização do Laboratório de Biologia e Microbiologia e 
Processamento e Controlo da Qualidade especialmente, nas parcerias com as empresas para o 
Alimentar, com a apresentação pública, no desenvolvimento de estágios e visitas de estudo ao longo do 
Restaurante Ferrugem de Vila Nova de curso. Houve, também, uma grande disponibilidade para a 
Famalicão, de duas PAP – Provas de Aptidão inovação e empreendedorismo, por parte da equipa docente e da 
Profissional das alunas Ana Sousa e Sílvia Santos. direcção da FORAVE. 
O jantar, com um menu degustação, foi assinado O Curso de Processamento e Controlo da Qualidade Alimentar, 
pelos Chefes Dalila e Renato Cunha e pelo iniciado em 2007, lança hoje no mercado os primeiros 
convidado Chefe Pasteleiro Francisco Gomes, diplomados, preparados para exercer a profissão, como se 
que harmonizaram várias propostas com o comprovou nos estágios realizados nas empresas: Decorgel,  
recheio de castanha, desenvolvido pela aluna Brasmar,  Eurest- nas cantinas da Continental Mabor e ITA,  
Ana Sousa e produzido na empresa Decorgel. A Marcávado,  E Leclerc,  Carnes Carneiro, Labruge, Carnes Landeiro,  
aluna Sílvia Santos expôs o seu projecto sobre Carneiro e Salgueirinho, CNCB – Saner, Jumbo de Famalicão, 
análise sensorial, aplicado ao recheio de Campicarn e no IPVC-ESTG de Viana do Castelo. 
castanha, desenvolvido na Escola Superior de 
Tecnologia de Gestão, Viana de Castelo. 
Entre os convidados estiveram empresas, os 
encarregados de educação das alunas, a 
direcção da FORAVE e o júri de avaliação da PAP. 
O trabalho apresentado pelas alunas 
surpreendeu positivamente todos os presentes, 
pelo conhecimento demonstrado, pelo grau de 
dificuldade e exigência das PAP e sobretudo pela 
aplicação real, a um caso prático de 
desenvolvimento de um produto para a empresa 
Decorgel, onde a aluna Ana Sousa estagiou.  
Esta apresentação pública foi, também, uma 
resposta às empresas que, em 2005, acolheram 
este projecto e estabeleceram parcerias com a 
FORAVE, no desenvolvimento da Formação em 
Contexto de Trabalho do curso. Nessa altura, a 
FORAVE reuniu os empresários na Casa das 
Artes, para apresentar o curso e avaliar a sua 
pertinência face à necessidade de técnicos 
qualificados na área alimentar, num concelho 

Produção e Distribuição Hortículas
do Litoral – PAM

Os alunos do Curso de Processamento e Controlo da
Qualidade Alimentar observaram, nesta empresa as etapas
pelas quais os hortículas passam desde a chegada do
agricultor até ao embalamento e saída para os hipermercados.

PAP

FORAVE Apresenta as PAP
aos Empresários da Região
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Daniela Sá - 
EMPRESA: Afipre

Foi com muito prazer que recebemos a aluna, Daniela 
Sá, da Forave para concluir o ano escolar através de um 
estágio realizado na nossa empresa, Afipre, Lda.
Achamos que foi  uma exper iência muito 
enriquecedora para a aluna, pois teve a oportunidade 
de saber como funciona o "mundo do trabalho".
Para a Afipre foi bom poder contar com a ajuda da 
aluna numa fase em que a empresa cresceu bastante. 
Esta, foi muito prestável e bastante útil para o bom 
funcionamento da empresa enquanto cá esteve. 
Esperamos que esta experiência tenha sido tão boa 
para a aluna e para a escola como foi para a empresa.    

Isabel  Azevedo | Administrativa
Aurélio Pinto | Gerente – proprietário

TG 07-10

Ludmila Lopes - 
EMPRESA: Aniconta – Contabilidades

A nossa colaboração com a FORAVE, já é de longa data. 
Esta parceria é uma mais valia para nós, assim como 
para os estagiários. A estagiária Ludmila, durante os 
dois meses de estágio, mostrou-se disponível e 
interessada para aumentar as suas capacidades na área 
de Gestão/Administração. Foi muito eficiente e 
responsável na execução das tarefas que lhe foram 
solicitadas.

Ana Moreira | Gerente

TG 07-10

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Processamento
e Controlo da Qualidade Alimentar visitaram, no passado
dia 1 de Outubro a Adega Cooperativa de Ponte de Lima,

para consolidarem os conhecimentos adquiridos no módulo
de Controlo da Qualidade do Vinho.

Adega Cooperativa de Ponte de Lima

Afipre

Aniconda

Formação
em Contexto
de Trabalho
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Suzy Reis - 
EMPRESA: ITA

A experiência do estágio faz toda a diferença porque 
complementa a aprendizagem e pode "abrir portas" para o 
mercado de trabalho.
Neste sentido a ITA privilegia relações com instituições de 
ensino, como é disso exemplo a experiência que tem 
desenvolvido com a FORAVE ao longo dos anos, 
favorecendo a inserção dos jovens alunos no mercado de 
trabalho.
Posto isto, foi com grande satisfação que acolhemos a Suzy 
Reis aluna do Curso Técnico de Gestão nos últimos dois anos, 
proporcionando-lhe oportunidade de aplicar os 
conhecimentos adquiridos em actividades concretas no 
mundo real de trabalho desenvolvendo hábitos de trabalho 
e sentido de responsabilidade profissional privilegiando 
vivências inerentes às relações humanas no trabalho.
Na esperança de que esta experiência tenha constituído um 
marco no futuro da Suzy desejamos-lhe o maior sucesso 
tanto a nível pessoal como profissional.

Joana Oliveira | Recursos Humanos

TG 07-10

Formação
em Contexto
de Trabalho
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h Forave na Polónia
“Para mim, foi uma experência muito positiva, pois conheci

novas culturas e fiz também novos amigos.

Aconselho todos os estudantes a aproveitarem

estas oportunidades.”

João Areal, aluno do 2º ano de TEAC

Maria da Luz Soares - 
EMPRESA: Mundos de Vida

"Desde sempre que a Mundos de Vida e a Forave, mantêm 
relações estreitas de cooperação e parceria a diversos níveis.  
Da parte da Mundos de Vida, a instituição sempre 
demonstrou abertura para receber estagiários formados 
pela escola, nas diversas áreas ligadas à actividade de uma 
IPSS. É de realçar o papel activo e responsável que a 
Direcção da Forave e os seus professores sempre 
demonstraram na preparação e acompanhamento dos 
respectivos estágios. Este último estágio do curso de gestão, 
proporcionou à estagiaria Maria da Luz um contacto muito 
estreito com o sector administrativo da instituição. Da nossa 
parte, procuramos que o estágio garantisse à aluna a 
aplicação prática de alguns dos temas abordados nas aulas. 
A Maria da Luz sempre demonstrou, ao longo do estágio, 
uma postura humilde, prestativa e dedicada. Também a 
professora Ana Silva demonstrou muito profissionalismo e 
disponibilidade em colaborar com a Mundos de Vida 
durante este estágio. A instituição mantém a mesma 
abertura para futuros estágios e projectos de parceria com a 
Forave".

Sílvia Costa | Administrativa

TG 07-10

ITA Mundos de Vida
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Finalistas
2009/2010

CURSO TÉCNICO DE
ELECTRÓNICA, AUTOMAÇÃO

E INSTRUMENTAÇÃO

CURSO TÉCNICO
DE PROCESSAMENTO E CONTROLO

DA QUALIDADE ALIMENTAR

CURSO TÉCNICO DE GESTÃO

PROALV - Comenius
De 25 a 29 de Novembro, a escola profissional FORAVE

participou num encontro europeu de escolas realizado, no
âmbito dos programas PROALV – Comenius, em Bucareste,

na Roménia. O projecto multilateral envolve escolas da
Roménia, Itália, Bulgária, Hungria, Turquia e Noruega.

CURSO DE ELECTRÓMECÂNICA
DE ELECTRODOMÉSTICOS



CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE PROCESSAMENTO E CONTROLO DA QUALIDADE ALIMENTAR (07-10)

N.º Nome Título de projecto

27107 Adriana de Fátima Lopes Miranda Segurança alimentar - Hábitos alimentares na cantina

27108 Ana Catarina Pires de Sousa Desenvolvimento de um novo produto - Recheio de Castanha

27109 Ana Sofia dos Santos Moreira Segurança alimentar - Hábitos alimentares na cantina

27110 Bianca Patrícia Azevedo Silva Processo organizativo do armazém alimentar

27112 Célia Cristina Azevedo Rocha Faria Desenvolvimento de uma nova linha de produção

27113 Vítor Manuel Lima Varela Manual de acolhimento - Manual de tansformação da morcela

27114 Hélder Filipe Areal dos Santos Moreira Controlo microbiológico do chouriço e superfícies de trabalho

27115 Joana Daniela dos Santos Pereira Controlo microbiológico do bacalhau - Elaboração do manual de acolhimento

27118 Lucília Patrícia Rodrigues Vieira Análises microbiológicas às superfícies de trabalho e ao fiambre

27119 Rui Filipe da Cruz Meira Processo organizativo do armazém alimentar

27120 Marta Filipa Rodrigues Pereira Controlo microbiológico do bacalhau - Elaboração do manual de acolhimento

27124 Ricardo José Oliveira Marques Manual de Gestão da Qualidade Alimentar

27125 Sílvia Alexandra Couto dos Santos Treino do painel de provadores

27126 Simão Pedro Reis da Costa Processo organizativo do armazém alimentar

27127 Susana Filipa da Silva Araújo Manual de higiene e segurança alimentar e estudo dos hábitos alimentares

27128 Tânia Andreia Moreira Miranda Desenvolvimento de uma nova linha de produção

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO (07-10)

N.º Nome Título de projecto

27083 Tiago Gabriel da Silva Almeida G - Project sensation

27082 Silvéria Alexandra Azevedo Santos Ergonomia no ambiente de trabalho

27081 Ludmila Felicidade Semedo Barros Lopes Planeamento e gestão orçamental

27080 Pedro Miguel Gouveia Torres Comunicação interna na empresa: Moveltor

27078 Pedro Miguel Araújo Maia Café-restaurante ACB

27076 Maria de Fátima Silva Santos Optimização de um sistema de gestão de stocks

27075 Maria da Luz Mendes Soares Higiene e segurança no trabalho

27074 João Paulo Carvalho Ribeiro A comunicação na empresa - institucional e do produto

27071 Jelssica de Jesus Varela Mendes Técnicas de vendas

27070 Filipe Alexandre da Silva e Sá Modalidades de contratos e seu funcionamento

27068 Edna Susy Borges Sanches dos Reis Importância e funções dos recursos humanos

27067 Diogo Jorge Rodrigues da Cunha e-Business: novas formas de negócio

27066 Daniela Sofia Marques Sá Planeamento da produção

27065 Carlos André da Costa Machado Insolvência de empresas

27064 Andreia Sofia Osório Azevedo Gestão da manutenção

27063 Andreia Filipa Rodrigues Sampaio Sistema de normalização contabilística

Projectos
2010
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CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE ELECTRÓNICA, AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO (07-10)

N.º Nome Título de projecto

27102 Rui Filipe Faria Moreira Carvalho  Fonte de Alimentação Dupla

27103 Rui Pedro do Couto Azevedo Aerogerador

27104 Tiago Daniel Moreira Figueiredo Sistema de Alimentação Alternada

27105 Vítor José Araújo Barbosa Galvanização

27130 João Pedro da Silva Azevedo Fonte de Alimentação Simples

27101 Rúben Filipe Faria Amorim Voltimetro  Digital

27100 Ricardo Filipe Pereira Pinto Robot Soccer

27099 Miguel Ângelo Leão Machado Controlo de Linha Ferroviaria

27098 Jorge Filipe Oliveira da Silva Domótica

27097 Joni Alberto Ferreira Duarte Robot de Busca e Salvamento

27096 João Pedro Dinis Ribeiro Veículo Solar

27095 João Manuel Moreira Crespo Prensa

27094 Hugo Miguel Ferreira Silva Veículo Solar

27093 Flávio André Martins Ribeiro Sistema de Furação

27092 Filipe Manuel Pereira Castro CNC

27091 Filipe Daniel Azevedo Rocha Faria Armazém Automático Horizontal

27089 Fábio André Ferreira  Costa Labirinto

27088 Bruno Filipe Moreira Alves Compactador de Papel

27086 André Moreira Gonçalves Sistema de Viragem

27085 André da Silva Ramos Tempera de Peças

27084 Abílio Filipe Martins Azevedo Sistema de Pesagem
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