
Projeto de Turma dos 10º A e B



Biografia
Paulo Manuel de Sousa Pereira Ferreira, nasceu a 13 de junho de 1970 na Maternidade Júlio Dinis, na

cidade do Porto. É natural de Gondomar, tendo vivido os seus primeiros anos na freguesia de Medas e,

mais tarde, na infância, em Melres. Neste momento continua a residir no concelho de Gondomar, na

freguesia de Fânzeres. Estudou na Escola Secundária de Gondomar, tendo terminado o 12º ano no liceu

Alexandre Herculano no Porto. Frequentou o curso de Engenharia Informática na Universidade Fernando

Pessoa. Concluiu o curso Superior de Redes e Sistemas Informáticos e licenciou-se em Sistemas de

Multimédia no Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia de Gaia (ISLA).

Desde 2017 trabalha como Diretor Informático na empresa PPSEC- Engenharia. É o fundador, Diretor e

CEO da empresa PTlapse desde agosto de 2017. É também formador no centro de formação FLAG no

Porto e no Instituto Português de Fotografia, administrando Cursos de Criatividade, Design e

Comunicação e realiza workshops de técnica de timelapse em Portugal continental e ilhas.

Paulo Ferreira tem-se dedicado nos últimos anos à fotografia, produção e realização de documentários

de natureza e considera-se um fotógrafo de natureza. Parte da sua vida tem sido dedicada a realizar

documentários curtos de cariz motivacional, ao redor do mundo. Procura uma forma de fazer chegar às

pessoas a mensagem de que é necessário preservar os poucos espaços naturais que possuímos na

nossa casa, o Planeta Terra.



Biografia
The Land Of Men Vegas Movie Awards – Winner
2021 Los Angeles Independent Film Festival
Awards – Finalist 2021

HOPE Oniros Film Awards® – New York – Winner

2021 Vegas Movie Awards – Winner 2021 Los
Angeles Film Awards – Winner 2021

Lockdown Porto Finisterra Arrábida Film Art &
Tourism Festival – Winner 2020 Los Angeles
Independent Film Festival Awards – Finalist 2021

This Is Our Time Cannes Corporate Media & TV

Awards – Winner 2020 Festival Internacional De
Cinema De Turismo Art&Tur – Winner 2020 Las
Vegas Movie Awards – Winner 2020 Los Angeles
Independent Film Festival Awards – Winner 2020
Global Shorts – Winner 2020 TMFF – The Monthly
Film Festival – Winner 2020 Oniros Film Awards®
– Winner 2020 Finisterra Arrábida Film Art &
Tourism Festival – Winner 2020

Além disso, participa regularmente em ações
de voluntariado, tendo como motivação a sua
preocupação pela conservação do meio
ambiente, procurando captar a atenção das
entidades responsáveis e das pessoas, em
geral, para a necessidade de preservação,
respeito e intervenção consciente no mundo
que nos rodeia. Dessas ações destaca-se a
recente intervenção na zona dos Moinhos de
Jancido, financiando a plantação de 100
castanheiros e tornando-se membro de “Os
Rapazes de Jancido”, uma forma de
homenagem do grupo a quem se tem
dedicado incondicionalmente a este projeto.

No seu percurso destacam-se vários prémios
internacionais, realçando-se os atribuídos
nestes dois últimos anos a diversos
documentários



Biography
Paulo Manuel de Sousa Pereira Ferreira was born on June 13, 1970 at the Júlio Dinis Maternity Hospital,

in the city of Porto. He is from Gondomar, having lived his early years in the parish of Medas and, later in

his childhood, in Melres. At the moment he continues to reside in the municipality of Gondomar, in the

parish of Fânzeres. He studied at Escola Secundária de Gondomar, having finished the 12th year at the

Alexandre Herculano high school in Porto. He attended the Computer Engineering course at Fernando

Pessoa University and completed a degree in Computer Networks and Systems. He graduated in

Multimedia Systems at the Polytechnic Institute of Management and Technology of Gaia (ISLA).

Since 2017 he has worked as IT Director at the company PPSEC- Engenharia. He is the founder, Director,

CEO of the company PTlapse since August 2017. He is also a trainer at the FLAG training center in Porto

and at the Portuguese Institute of Photography, teaching Creativity, Design Courses and Communication

and holds timelapse technique workshops in mainland Portugal and the islands.In recent years, Paulo

Ferreira has dedicated himself to photography, producing and directing nature documentaries and

considers himself a nature photographer. Part of his life has been dedicated to making short

documentaries of a motivational nature, around the world. He seeks a way to get people the message

that it is necessary to preserve the few natural spaces that we have in our home, Planet Earth.
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The Land Of Men Vegas Movie Awards – Winner
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In addition, he regularly participates in
volunteering activities, motivated by its
concern for the conservation of the
environment, seeking to attract the attention of
responsible entities and people in general, to
the need for preservation, respect and
conscious intervention in the world that
surrounds us. Of these actions, the recent
intervention in the Moinhos de Jancido area
stands out, financing the planting of 100
chestnut trees and becoming a member of “Os
Rapazes de Jancido”, a form of tribute paid by
the group to whom has been unconditionally
dedicated to this project.
Several international awards stand out in his
career, with emphasis on those awarded to
various documentaries in the last two years:



Esta exposição surge no âmbito do projeto de turma do 10ºA e B, intitulado Uma Escola de Valores –
Os notáveis da nossa Terra e a sustentabilidade, em que foi escolhido o fotógrafo de Natureza e
realizador gondomarense Paulo Ferreira. O seu trabalho revela preocupação com o ambiente e
pretende transmitir mensagens de sensibilização e consciencialização ambiental, temática abordada
no décimo ano em Cidadania. A par destas mensagens, o fotógrafo e realizador homenageia o lado
belo das paisagens e lugares não só da sua terra natal, mas também de Portugal e do mundo.
Esta exposição designada “No silêncio dos Moinhos” precedeu o documentário com o mesmo nome
e retrata a fauna e a flora existente nos Moinhos de Jancido, lugar que inspirou todo o trabalho.



This exhibition is part of the 10th A and B classes’ project “A School of Values – The Notables of our
Hometown and Sustainability”, in which Paulo Ferreira, the nature photographer and film director,
from Gondomar, was chosen. His work reveals concern about the environment and intends to convey
messages of environmental awareness, a theme addressed in the tenth grade in “Cidadania”.
Alongside these messages, the photographer and director pays tribute to the beauty of the
landscapes and places not only of his hometown, but also of Portugal and the world.
This exhibition, called “In the Silence of the Mills”, preceded the documentary of the same name and
it portrays the fauna and flora in the Mills of Jancido, which inspired all his work.



































No dia 9 de fevereiro demos início à concretização da primeira parte do projeto de turma dos
décimos anos – “Os notáveis da nossa Terra: Paulo Ferreira; o ambiente e a sustentabilidade”. Foi
com enorme satisfação que recebemos o fotógrafo de natureza, Paulo Ferreira, para partilhar, com
os alunos envolvidos, os alunos do Curso de Multimédia e professores, o seu percurso e algumas
curiosidades do trabalho de fotografia sobre a fauna e flora de Jancido e de outros trabalhos
desenvolvidos em Portugal e no Mundo. Os alunos escutaram atentamente o orador que aguçava a
curiosidade dos presentes e suscitava a reflexão e a questionação. Assim, se preparou o próximo
encontro no dia 5 de março, na Escola Dramática de Valbom, que visa a visualização do
documentário “No silêncio dos Moinhos”, seguidos de uma conversa, em que as temáticas do
ambiente e da sustentabilidade assim como dos processos técnicos de realização estarão no
âmbito desta sessão.
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No dia 17 de fevereiro, a turmas A e B do 10º ano concretizaram a segunda etapa do projeto de
turma com uma visita de estudo ao “Solar da Bandeirinha” em Melres, e aos Moinhos de Jancido.
O Dr. Manuel Joaquim Soares conduziu a visita no “Solar da Bandeirinha”, cativando alunos e
professores com os seus conhecimentos, a sua amabilidade e gentileza. Todos ficamos a conhecer
melhor Melres, a história do Solar e suas características e a família Portocarrero. Que aula fantástica!
Destacamos ainda a simpatia, a atenção e o cuidado de toda a equipa da Junta de Freguesia de
Melres que nos recebeu e surpreendeu! Muito Obrigado!
Da parte de tarde percorremos o percurso dos Moinhos de Jancido, observando a flora atentamente,
escutando a professora de Biologia que encantou os discentes e os motivou certamente para
aprendizagem! Procuraram a fauna retratada nas fotografias de Paulo Ferreira! Tarefa difícil! O Pica-
pau fez-se ouvir… Valeu a pena!
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Início da tertúlia  "À conversa com Paulo Ferreira"





Saudação do Presidente da Escola Dramática, Dr. António Brandão





À conversa…
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