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Todos juntos edificamos a EPDRAC! Esta parece ser a frase que marca o trabalho 

que temos desenvolvido na Escola desde julho de 2012. Se o ano letivo 2012/2013 

foi um ano de mudança, o ano 2013/2014 está a ser o ano de um novo paradigma 

para a escola – não existem obstáculos para alcançarmos os nossos objetivos, porque 

a união faz a força.   

Em 2013/2014, já conseguimos em 3 meses: assinar protocolos com a Companhia 

das Lezírias, com a FEP e com diversos empresários, atribuir os diplomas aos alunos 
que concluíram os seus cursos e os prémios aos alunos que se destacaram pela 

positiva, organizar o CNC e o 1º RAID da EPDRAC, limpar as novas hortas e semeá-las, limpar as instalações 

para podermos dar início ao nosso grande projeto da quinta pedagógica, onde já temos alojados alguns animais 
(galinhas, patos, pombos e porcos), limpar o novo pavilhão, desbastar as poldras, fazer uma excelente exibição na 

Feira da Golegã e ir em visita de estudo a França para visitar o museu do cavalo, em Chantilly, o Salon du Cheval, 

em Paris e a Escola de Equitação, em Saumur. No meio disto tudo fomos ainda submetidos a uma avaliação 

externa, pela IGEC, que mobilizou toda a Escola.  

Podemos dizer que têm sido tempos intensos, mas que conseguimos o necessário sucesso pelo esforço, pela 

responsabilidade, pela cooperação, pelo profissionalismo e pelo querer de todos – alunos, professores e 

funcionários. Não têm sido tempos fáceis, mas têm sido muito gratificantes, por ver que todos estamos unidos 

num único objetivo – o presente e o futuro da EPDRAC. 

Sabemos que mais trabalho e mais desafios nos são apresentados todos os dias, mas continuo a acreditar que tudo 

é possível desde que nos mantenhamos disponíveis para participar e trabalhar com a necessária responsabilidade.  

Desejo a todos umas festas felizes e que 2014 sejam o ano da sustentabilidade da nossa mudança! 

 

Maria da Conceição Matos 
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Atividades 

 À semelhança de anos anteriores, decorrerá de 24 a 28 de março mais uma edição da Semana 

da Cinegética da EPDRAC. A Semana da Cinegética envolverá toda a comunidade e será dinamizada pelos 

alunos do curso Técnico de Gestão Cinegética.  

 Para mais informações, consultar o blogue: 

http://semanacinegética2014.blogspot.pt 
 

 Este blogue, Semana da cinegética, surgiu na sequência da formação “criar e utilizar blogs no processo 

de ensino e aprendizagem”, com o objetivo de divulgar a Semana da Cinegética de 2014. 

 

Acede ao blog e partilha a tua opinião !! 

 À semelhança dos anteriores, a Câmara 
Municipal de Alter do Chão e a EPDRAC promovem a 

Atividade de Enriquecimento Curricular (AEC) de 

Equitação. Tendo este ano 35 alunos inscritos.  

 Nesta atividade pretende-se que os alunos 
tenham contato com o cavalo, não só na técnica de 

montar mas também no seu maneio. 

 
 

                      Mariana Gil 

O ensino profissional deve privilegiar a componente 
prática, a observação da realidade e o estabeleci-

mento de parcerias com entidades exteriores à esco-

la, com a finalidade de complementar a teoria, mas 

sobretudo de fornecer aos alunos, tão cedo quanto 
possível, a convivência com a realidade profissional 

futura e o desenvolvimento das competências práti-

cas. Foi, pois, com esta certeza e com o desejo de 
continuar a fazer desta escola de grande dinâmica, 

atividades conjuntas com diversas entidades, 

nomeadamente: realização de censos, retirar cercas 
em mau  estado, preparação do solo para a semen-

teira, manutenção de comedouros, sementeira a lan-

ço e mecânica e limpeza de mato, marcação de por-

tas para caça a tordos, entre outas .            
                                                                                                               

Maria Helena Sancho   

http://semanacinegética2014.blogspot.pt
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 VISITAS DE ESTUDO  

 A EPDRAC em Paris 
 

 Era o primeiro dia de dezembro e o frio matinal fazia 
lembrar os dias bem fresquinhos que antecedem, normalmente, a 

quadra natalícia. No entanto, o desejo de partir à aventura 

tornava a manhã, escura e fria, muito mais agradável e tentadora. 

A vontade de embarcar à descoberta de mais uma aventura 

aquecia os corações daqueles que abraçaram o longo desafio de 

21 horas de viagem até França, para uma interessante semana de 

visitas temáticas que culminaria no dia 5 de dezembro. 

 Foi com este espírito e desejo de aprender que 46 alunos 

e vários professores chegaram a Chantilly, primeira paragem por 

terras de França, para iniciar um interessante programa de visitas, 

sempre subordinadas à nossa grande área de estudo – o cavalo e a 
equitação. 

 Do programa fazia parte uma visita ao museu do cavalo 

(Musée Vivant du Cheval), em Chantilly, cidade histórica e 

muito interessante do ponto de vista arquitetónico, considerada a capital do cavalo em França. O dia seguinte foi passado no 

Salon du Cheval, o maior encontro equestre de França. O Salão do 

Cavalo de Paris é uma excelente ocasião para admirar centenas de 

magníficos exemplares de cavalos de todas as raças e de observar 

diversos espetáculos e atividades, assim como assistir a vários 

concursos e provas equestres; nesta feira marcam também presença 

inúmeros expositores profissionais, presentes para divulgar os últimos 

produtos, serviços e tendências do mundo do cavalo. O último dia foi 

inteiramente dedicado à emblemática Escola Nacional de Equitação 
Francesa, também conhecida por Le Cadre Noir de Saumur, 

considerada património cultural imaterial da Humanidade. Aqui, os 

alunos deslumbraram-se 

com as aulas dos mestres 

franceses, conhecidos por 

les écuyers, usufruíram de 

uma visita e palestra 

exclusivas e aproveitaram a belíssima paisagem desta zona de França. 

  O balanço desta grande viagem da EPDRAC só pode ser positivo. Se do 

ponto de vista didático foi extremamente enriquecedora, pois conferiu aos que nela 

participaram uma visão muito mais alargada do que se faz lá fora, inclusive à 
oportunidade de realização de estágios; do ponto de vista social e humano foi uma 

verdadeira descoberta, certamente todos aprendemos algo. Aprendemos a ser mais 

pacientes, mais compreensivos e mais amigos – tantas horas num autocarro, dia após 

dia, só podem tornar-nos mais humildes e tolerantes para com o próximo. 

 Por fim, e em jeito de agradecimento, uma palavra para os nossos alunos: excelentes! Mostraram, uma vez mais, que 

são dignos de confiança e merecem todo o nosso trabalho e empenho. A responsabilidade, a educação e o interesse 

demonstrados fizeram desta visita um verdadeiro sucesso.  

                                                                             A CAP 

Museu do Cavalo, Chantilly 
O momento do repasto 

Em Paris 

No Salon du Cheval 

Chantilly 

A caminho da vila de Saumur 
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VISITAS DE ESTUDO  

 Património de Alter do Chão  

 um legado histórico a visitar 

Fomos, as professoras de Português e de Área de Integração, com o 1º ano TGE, em 

visita de estudo a Alter. 

Como estamos a estudar em Integração o distrito de Portalegre no tema “Identidade 

Regional” e como os alunos são, maioritariamente, de fora de Alter, achámos que 

seria oportuno “apresentar-lhes” o que em Alter há de melhor, e dar-lhes a conhecer 

um pouco da História do concelho. Claro que, pensando assim, fomos às Ruínas 

Romanas do Ferragial d’El Rei e ao Palácio do Álamo, de períodos da História dife-

rentes, mas símbolos marcantes das respetivas épocas.  

Tivemos como cicerones o Sr. Dr. Jorge António, nas ruínas e a Sra. Dra. Cecília 

Rosalino, no Álamo. Estivemos também no centro de interpretação e no gabinete de arqueologia, onde pudemos visualizar e 

compreender melhor tudo o que nos fora explicado nas ruínas. No Álamo, antes que escurecesse, visitámos os jardins, com as 
suas noras, o jardim de buxo, os bancos com painéis de azulejo de inspiração barroca, os sistemas de rega, etc.. No Palácio dada 

a hora já um pouco avançada, vimos os aspetos principais; quem quis demorar-se um pouco mais, teve a oportunidade de visitar 

tudo, inclusivamente o sótão, espetacular, em companhia da Sra. Dra. Cecília. 

 As duas visitas foram muito agradáveis, tendo ambos os guias tido a preocupação de fazer uma explicação pormenorizada. Em 

relação às ruínas, é pena que não seja possível ver nenhum dos mosaicos, quando temos em Alter o melhor mosaico da Penínsu-

la Ibérica, com a representação do último canto da Eneida. Não seria possível adotar, para as ruínas romanas de Alter, uma das 

soluções técnicas utilizadas noutras estruturas semelhantes, que permitisse em simultâneo a visualização e a valorização turísti-

ca daquele Núcleo Arqueológico?  

Teresa Casquilho 

  

 No dia 19 de novembro de 2013, o curso de Técnico de Produção Animal teve o privilégio 

de visitar a sociedade agrícola JDR, acompanhados da docente Madalena Roquette. Esta socie-

dade agrícola trabalha com ovinos de raça Merino Preto, tem uma área de cerca de 60 hecta-

res e tem um efetivo de cerca de 200 animais adultos, dos quais 9 são 

machos. Os machos são colocados no rebanho no final do mês de janeiro e 

retirados no final do mês de julho. Cerca de 90% a 95% das ovelhas parem 

todos os anos das quais 50% parem 2 borregos. As ovelhas apenas são suple-

mentadas no período em que estão paridas, no restante tempo são alimenta-

das em pastagens permanentes. As borregas são vendidas para reprodução e 

os machos são vendidos a peso à empresa NaturalCarnes.   
 

Maria Clara, João Gil, Leonor Rodrigues  

Curso Vocacional de Produção Animal 

 

 

Na nossa opinião a viagem foi muito van-

tajosa, pois ficámos a conhecer, espaços, 

museus, e monumentos. Obtivemos con-

tacto com pessoas conceituadas do meio 

onde estamos inseridos. Em geral não houve aspetos negati-

vos, acho que a visita foi muito enriquecedora para a nossa formação e abre os nossos horizontes, ficando com uma ideia do 

mundo dos cavalos em relação à nossa realidade enquanto estudantes do Curso Profissional Técnico de Gestão Equina em Alter 

do Chão. O “Salon du cheval” também foi elucidativo , pois assistimos a um tipo variado de provas, desde ensino até equitação 

natural. Acho que a escola devia tomar mais vezes destas iniciativas, pois são enriquecedoras para os alunos. Aconselhamos 

vivamente a todos os nossos colegas a visitar França, e principalmente os locais que nós visitámos. 

António Dias, João Neves e Luís Cerca, 12º A 

Paris: opiniões 
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O CNC de Alter do Chão   

Continuamos a fazer história ...  
 
 A reportagem que a Equitação TV nos proporcionou não deixa dúvidas sobre o que  
foi o CNC de Alter do Chão. 

          A grande aposta era renovar o percurso de cross, com a construção do obstáculo da água e 

de novos obstáculos, especialmente para 1 e 2 estrelas, bem como a manutenção de outros. O 
objetivo é que a nossa pista esteja sempre em condições de ser utilizada pelos nossos alunos e 

cavaleiros. 

          As provas que começaram às 8.00 horas da manhã em simultâneo com Ensino e 

Obstáculos, seguindo-se o cross, decorreram ao longo de um belíssimo dia de outono e 

contaram com 88 inscritos. 

           O dia de sol trouxe o público e a movimentação que estes eventos tanto 

necessitam e que contribuem para o retorno dos nossos patrocinadores 

 Um grande número de inscritos eram alunos da Escola, atestando o trabalho que 

vem sendo desenvolvido pelos Professores em prol desta modalidade tão aliciante e 

completa que é o CCE. 

          Não podemos deixar de registar a impressão elogiosa deixada por todos os 

concorrentes sobre os novos obstáculos e a organização deste CNC de Alter. 
 Podemos destacar o envolvimento de toda a EPDRAC no planeamento e 

organização deste CNC. Desde os alunos dos novos cursos Vocacionais, ao CEF, 

Cinegética, aos Técnicos Equinos, professores, Direção, funcionários, todos 

contribuíram para este sucesso que só dignifica a nossa escola e quem nela 

trabalha. 

            A noção da responsabilidade, o gosto por aprender, a motivação pela 

missão e um autêntico espírito de equipa fazem de qualquer projeto empreendido, 

um sucesso. E foi isso que aconteceu! 

           Não posso deixar de fazer referência ao trabalho desenvolvido pelo docente 

desta escola, João Duarte Silva, na coordenação deste evento, tendo conseguido 

junto da Associação do Completo a presença da Equitação TV. 
           O nosso agradecimento vai para a Companhia das Lezírias que gere a 

Coudelaria de Alter. Queremos também agradecer à Câmara Municipal, Junta de 

Freguesia de Alter do Chão e Bombeiros Voluntários de Alter do Chão, a todos 

os patrocinadores que apoiam a Associação do CCE e aos voluntários que se 

quiseram associar a esta organização. 

 Contribuíram para o sucesso do evento a Associação dos Cavaleiros de 

Concurso Completo de Equitação, a Revista Equitação, o Mundo da Equitação, 

Monte Barrão, Silagens Caleya e Correaria de António Antunes. 

          Não posso deixar de agradecer ao Eng.º. António Saraiva que acreditando na EPDRAC, torna possível todas estas 

atividades. 
Manuel Henriques 

 Provas Resultados Finais CNC da EPDRAC 
1* Francisco Seabra , em Kenmare Bay 

Francisco Paim, em Solo Voyage 
Carlos Grave, em Bocage 

2** Cap. Francisco, em Zuidor 
João Neto Bacatelo, em Beny Fortonuz 

Iniciação Derby Major Luís Pimenta, em  Espartano de Mafra 
Luís Cerca, em C'est moi 
Guarda Almeida (GNR 3º), em Álcool 
Ana Lagarto, em Belle Époque 
Pedro Delgadinho, em Desfalque 

Preliminar Ten. Bruno Pires, em Zarlon 
Ten. Vet. David Couto, em Terramoto HP 
Major Lauro Marinho, em Artur 
Luís Cerca de Oliveira, em OVNI de Kerser 
Bruno Miguel Varunca, em Vala 

Preliminar Open Duarte Seabra, em Albano 
Duarte Seabra, em Quattro 
2º Sarg. Luís Fortes, em Xeique 
David Antunes, em Eureka da Ponte 
Catarina Graça, em Zarly 
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O que temos feito por cá 

        A sela 1 divide-se em 3 patamares, a prova de ensino, o 
teste teórico e a prova de obstáculos. As três com um nível de 
dificuldade relativamente baixamos, mas claro elevado para quem 
não se preparou devidamente.     

 Posso dizer que a sela um é a causadora de grande nervosis-
mo e suores frios, mas no meu ponto de vista, estar um bocadinho 
nervosa e ansiosa é bom, significa que não tomamos a prova por 
garantida, e queremos realmente passar. 
 Agora falando na minha experiencia pessoal… Eu estava 
numa “pilha de nervos”, esquecia-me da prova tão rapidamente 
como me lembrava, a memória estava-me a falhar e o cavalo 
sentia o meu nervosismo, o que nunca é bom. Fui bem preparada 

para a prova mas quando chegou o momento, parece que nada 
disso tem valor.  
 Quando foi a minha vez de entrar no picadeiro e fazer a 
prova, acalmei-me, preparei-me e não podia ter corrido melhor. 
Foi a minha primeira prova e agora muitas mais podem vir, foi 

um sentimento fantástico sair da prova e saber que correu bem. 
Inês Correia 10ºA 

Concurso - CCE 
No passado dia 16 de Novembro realizou-se 

mais uma prova de CCE nas instalações da Coudela-

ria de Alter. Esta mais uma vez contou com a ajuda 

dos alunos e professores da Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural de Alter do Chão,. Tivemos a 

oportunidade de ,ao lado dos nossos professores 
adquirirmos experiencia a organizar deste tipo de 

provas. Com o esforço e dedicação de todos consegui-

mos que no dia 16 estivesse tudo pronto para receber todos os cavaleiros na melhor forma possível. 

A prova contou com cerca de 92 conjuntos entre eles alguns alunos e ex-alunos da EPDRAC e também alunos da 

EPDRS, como em qualquer prova para alguns correu bem para outros não, mas foi ótimo para todos pois fez-nos ganhar expe-

riencia, vontade de prosseguir e melhorar. Por todos os comentários que ouvimos, penso que todos os cavaleiros partiram satis-

feitos tanto com as  instalações como com a  organização, o que nos deixa bastante satisfeitos, pois o mérito também é nosso, 

que contribuímos para que tudo corresse da melhor maneira. 

 Contudo, penso que estas provas são uma mais-valia, pois levam o bom nome da escola, da coudelaria e dos docentes 

para o mundo da equitação, o que nos poderá ser bastante útil no nosso futuro, visto que é este o ramo que queremos seguir, ter-

mos a oportunidade de estudar aqui pode-nos vir a ajudar um dia no mundo do trabalho.  
                                                                                                                                                                                                                                                    Mariana Traquina 11º A-TGE 

       No dia da prova, como alunas dedicadas que somos, 
acordámos muito cedo, apenas para assegurar que teríamos 
tempo de limpar, aparelhar e entrançar os cavalos, para além 
de terminarmos a limpeza dos arreios e cabeçadas. 

 Depois de estar tudo organizado e preparado, iniciamos o 
aquecimento e cada um na sua vez, realizou a prova. Mesmo 
consumidas pelo nervosismo, as provas decorreram com 
sucesso. Na semana seguinte, dia 03/12/2013, finalizamos a 
Sela1 com uma prova de obstáculos.  
      Felizmente tudo correu pelo melhor apesar de todos os 
percalços e do enorme medo de falhar na prova. Esta 
experiência não podia ter sido possível sem a ajuda dos 

nossos amigos de quatro membros, a quem agradecemos 
muito. 
 

Cláudia Pereira, Inês Sousa , Sandra Frescata, Patrícia Silva-10ºAno 

TGE 

Curtas e diretas... 
No âmbito do módulo Textos 
dos Media 1, da disciplina de 

Português, os alunos realiza-

ram pequenas notícias/

slogans sobre as últimas ativi-
dades da escola. 

Reativação do grupo de forca-

dos da EPDRAC sob o 

comando do novo cabo Rena-

to Sousa. 

No dia 7 de dezembro, os alunos da EPDRAC 

fizeram uma demonstração de uma aula de volteio 

artístico, na Feira Internacional do Cavalo na 

Golegã.  
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Cursos Vocacionais 

 O curso de Técnico de Produção Animal abriu no ano letivo 2013/2014 como experiência piloto, 

tem duração de dois  anos e abrange a área animal e agrícola de modo geral. Este curso tem várias disciplinas quer no âmbito 

prático quer no teórico. Tem uma carga horária de cerca de 1400 horas de estágio profissional em empresas com as quais a 

escola tem estabelecido protocolos. As saídas profissionais que este oferece são: 

 -Empresário que com capacidade de se instalar como jovem agricultor; 

 -Desempenhar funções em empresas do ramo; 

 -Capacidade de evolução tecnológica na área de Produção Animal; 
 -Capacidade de produzir pastagem e forragem para cada espécie em estudo; 

 -Capacidade de executar as operações de maneio aplicando as regras de segurança e higiene no trabalho.   

João Gil, Maria Clara Cardoso e Leonor Rodrigues 

 O curso de Técnico Ferrador é a outra oferta vocacional da EPDRAC e funciona em agregação com o 

curso de TPAn. Este curso contempla na sua formação vocacional as vertentes de Maneio e Equitação, Siderotecnia, Hipologia 

e Empreendedorismo. Com este curso os jovens formandos têm oportunidade de evoluir tecnologicamente para dar resposta às 

solicitações adequadas a cada uma das diferentes vertentes de ferração que atualmente o mundo da equitação exige.  
 
 Estes cursos têm uma vertente muito prática, daí que muitas aulas sejam passadas ao ar livre, em trabalhos de campo, 

como se pode comprovar pelas inúmeras fotos. 
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Passatempos 

Os pregos do cavalo 
Um dia em que um adepto de equitação passeava diante das cavalariças, reparou num magnífico cavalo Alter 

Real. 

Quis comprá-lo de seguida, mas, para sua grande surpresa, o proprietário recusou vender o animal. 

Perante a negativa, o adepto insistiu: “Pagarei por ele o que me pedir.” “Nesse caso”, respondeu o proprietário, 

“eis o que lhe proponho. O meu cavalo está ferrado e cada ferradura tem seis pregos, o que totaliza 24. Cedo-lho 

pelo preço total desses pregos, na condição de me pagar 1 euro pelo primeiro prego, 2 euros pelo segundo, 4 

euros pelo terceiro, 8 euros pelo quarto, e assim sucessivamente, duplicando sempre até ao 24º prego.” “De 

acordo!” concordou o futuro comprador, esfregando as mãos, convencido de ter realizado um excelente negócio. 
É da mesma opinião?  

Quanto terá de pagar, realmente, pelo cavalo?                                                                                      Soluções no final da página 

Solução: 
Fez um negócio desastroso, pois o prego 24 custar-lhe-á 8 388 608 euros e o custo total dos pregos atingirá a soma de 16 777 216  

euros. 

Quadrados m
ágicos 

  + 5 = 7 

+   +   + 

6 +   =   

=   =   = 

  + 9 = 17 

5 +   + 2 = 15 

   +   +   + 

  +   + 1 =   

+   –      – 

  + 5 +   = 15 

=   =   =   = 

  – 15 + 15 = 15 

2 + 5 = 7 

+   +   + 

6 + 4 = 
1

0 

=   =   = 

8 + 9 = 
1

7 

5 + 8 + 2 = 15 

   +   +   + 

2 + 12 + 1 = 15 

+   –      – 

5 + 5 + 5 = 15 

=   =   =   = 
1

5 – 15 + 15 = 15 

A Biblioteca Escolar é um espaço de todos!  

Visitem-nos em: 

http://palavrasecompanhia-epdrac.blogspot.com 


