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Antecâmara

Editorial
A CIOR tem 25 anos. Jovem, menina e moça…

 
E as moças e os moços que hoje a frequentam ainda não eram nas-

cidos e já por ela tinham passado a Ana, a Beatriz, o Carlos, o David… a 
Zulmira. É o ciclo do tempo, sempre a partida pelo outono e a chegada 
no verão; o ciclo que se repete no tempo, que cada ano se renova, trans-
figura, repensa, adapta... Eis-nos sempre em mudança. 

Esta menina e moça foi tendo várias residências, embora não andasse 
por longes terras. Em cada local, foi altiva e senhora, mas sempre meni-
na e moça: mirou-se ao espelho, retoucou-se sempre que necessário, e 
foi dando cada passo, ora em mar mais agitado, ora em terra firme, mas 
sempre maquilhada de iniciativa, responsabilidade, inovação, liberdade. 

E, sonhando, foi criando, fazendo… de mãos é cada flor, cada cidade… 
cada escola. Mãos sábias que trouxeram a CIOR até aqui, conduzindo-a 

com mestria. E com mestria fez mestres. Mestres do fazer, do ofício: ele-
tricista, técnico comercial, energias renováveis, mecatrónica automóvel, 
animador sociocultural, turismo ambiental…

Para alicerçar uma construção firme, foram-se acrescentando outras 
mãos: as empresas, os tutores, os parceiros nacionais e internacionais…

Cada dia foi passando, mais lento, mais rápido. Por ela foram passando 
meninas e moços… Desfrutaram-na. Deram-se. Tatuaram-se mutuamen-
te.    

Uma escola ainda menina e moça, mas já cheia de história, adornada 
com paixões, amores, encontros e desencontros, com abraços e beijos, 
riso e choro de tristeza e alegria, com VIDA!

CR

CR

A Escola Profissional CIOR faz 25 anos! Estamos de parabéns! Foram 
milhares os alunos e formandos que por cá passaram; muitos os forma-
dores que contribuíram para o sucesso e educação dos alunos; muitas 
as empresas e tutores que também fazem parte desta instituição. Pelos 
sucessos alcançados, pelos conhecimentos disseminados, pelos profis-
sionais que criou e pelos cidadãos que formou, um brinde à CIOR, a to-
dos os diretores, formandos e formadores, assistentes operacionais e a 
todos os que fizeram desta instituição uma referência local, nacional e 
internacional! Bem-hajam!

Exposição multifacetada: integrada nas comemorações do aniver-
sário, está patente na escola uma exposição de fotografias, outdoors, 
recortes da imprensa, inovações tecnológicas, prémios conquistados… 
Uma retrospetiva sobre o passado, um olhar atento e crítico sobre o pre-
sente, e identificando o amanhã! Por cicerones, temos os alunos! Uns 
mestres na tecnologia e na comunicação! Não paramos!

Mobilidades: e vão 62! Ainda o ano não terminou e nós já propor-
cionamos a 62 alunos, mais uns quantos professores que os acompa-
nharam, a possibilidade de aprender em diferentes países da europa: 
Croácia, Roménia, Espanha, Itália, Polónia e Reino Unido. E outra forna-
da está a ser preparada! No terceiro período teremos novidades para vos 
contar do que está a acontecer e do que aí virá. No interior deste Leituras 
encontrará testemunhos de alguns destes participantes.

Está confirmado, CIOR organiza Feira Medieval/Viking. Este ano, pela 
primeira vez, vamos enveredar pela epopeia de organizar uma feira di-
ferente do habitual. Os Vikings invadirão Famalicão e nada ficará como 
dantes. Os alunos da turma de 12º ano de Animação Sociocultural já 
meteram mãos à obra e, com o apoio da Câmara Municipal, de 22 a 
25 de junho de 2017, teremos o evento do ano. Toda a escola já está 
mobilizada e não serão poupados esforços para que esta atividade seja 
memorável.

Em substituição da professora Paula Pereira, que vai cuidar de trazer 
ao mundo mais uma criança (uma aposta clara na subida da natalidade e 
no abono de família) temos connosco a Professora Susana Maia, a quem 
desejamos uma rápida integração e muitos, muitos sucessos profissio-
nais e pessoais! 

Obras da secretaria! Apesar da porta estar fechada e de ninguém sa-
ber o que se lá passa, a nossa equipa de investigação descobriu que as 
obras decorrem com mestria e a bom ritmo. O Chefe diz que foi por 
causa do Leituras que tudo começou, nós achamos muito bem! Vamos lá 
colocar um mural com as capas das 56 edições do Leituras já publicadas. 
Sim, é verdade, 56! Para quem não sabe, o Leituras nasceu em 1998 e 
cresceu ininterruptamente até hoje. Aquela parede vai ficar um mimo!
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Em 27 de agosto de 2009, foi promulgada a Lei nº 85 que estabelecia 
o regime da escolaridade obrigatória até aos dezoito anos, e consagrava 
também a universalidade da educação pré-escolar para as crianças 
a partir dos cinco anos de idade. A escolaridade obrigatória – um 
direito e um dever para todos os cidadãos com idades entre os seis e 
os dezoito anos – implica direitos e deveres: para alunos, de frequência 
e de empenho; para os encarregados de educação, de matrícula e de 
responsabilização pelo sucesso educativo do educando.

A concordância aligeirada e espontânea dos decisores políticos, 
daquela época de transição parlamentar, na aprovação da referida lei, 
refletia algum taticismo eleitoralista. Pouco maturada, assentava, como 
sempre, em propósitos transversais e toleráveis por todas as forças 
políticas. A questão que se coloca é se foram criadas, simultaneamente, 
as condições necessárias para que os bons resultados expectáveis fossem 
atingíveis. Quem não defendia, e defende, uma educação universal e 
tendencialmente gratuita? Quem não aplaudia, e aplaude, a melhoria 
da qualificação dos jovens? Quem não enaltecia, e enaltece, a sua uma 
melhor preparação para a integração plena no mercado de trabalho? 

Depois desta democratização do ensino, de cerca de uma década, 
que levou mais alunos às escolas, durante mais tempo, levantam-se 
as primeiras vozes discordantes sobre o sucesso desta medida. Face 
ao aumento substancial de retenções, e ao clima de indisciplina e de 
desencanto dos alunos retidos pela idade, que floresce nalgumas 
escolas, há quem defenda o recuo da obrigatoriedade para o nono ano, 
e há quem suporte a sua continuidade, sobretudo na esfera política e no 
silêncio de alguns agentes educativos.

Embora o alargamento da escolaridade obrigatória esteja ainda nos 
seus primeiros anos, há já alguns dados que nos podem conduzir a 
alguma avaliação, reflexão e debate. Não basta decretar para atingirmos 
melhores resultados na educação! Não basta afirmar que há países 
mais desenvolvidos, como a Espanha, França ou Inglaterra, onde a 
escolaridade obrigatória é mais reduzida, e adotarmos, tout court, 

os seus modelos. Nem tão pouco 
insistir que olhemos para o sucesso 
Finlandês, onde tudo são milagres 
de rainhas Isabéis. Não! Temos 
que ouvir, ler, ver e aprender com 
os modelos europeus, mas descer, 
ou subir, à nossa realidade. Ainda 
há pouco tempo, nos persuadiam 
com modelos encantatórios sul-
americanos. Circunscrevamo-nos, 
pois, ao nosso contexto, à nossa 
realidade, ao nosso território, à 
nossa cultura, ao nosso povo e à sua 
idiossincrasia! 

Aqui chegados da estratosfera 

europeia, com os pés coladinhos à nossa terra, facilmente constatamos 
que o nosso solo é diferente. Bem diferente! Para o bem e para o mal, 
mas é o nosso terroir! Desde logo, vemos que os nossos louros alunos 
apenas ficaram com ligeiros traços vikings, tal como a sua efémera 
incursão e passagem pelo nosso vale. Agora, somos nós quem lhes quer 
pilhar as vontades. Sim, os alunos finlandeses gostam de andar na escola, 
com vontade de aprender motivados e expectantes! Sim, conjugam bem 
o verbo responsabilizar-se! Sim, sabem que a motivação e a expectativa 
que os levam à escola com alegria e tenacidade serão coroadas com 
bons empregos e com bons salários!

Aplaudimos o âmago da Lei 85: o acesso ao ensino público é um direito 
constitucional que não deve ser quebrável. É audaz a Lei 85: o estado tem 
de ter capacidade para suster as despesas com a educação! Tiramos o 
chapéu, à Lei 85: a escolaridade obrigatória – um direito e um dever para 
todos os cidadãos até… aos dezoito anos, implica deveres para alunos, e 
responsabilização para os encarregados de educação. Como cheiramos 
todos os dias o balneário, sabemos que há uma conjugação de fatores, 
entre outros pressupostos, que explicam, ou ajudam a compreender, os 
resultados menos favoráveis desta medida: dificuldades de vária ordem 
e grandeza de muitas famílias; a crise financeira do país; o reduzido 
financiamento às escolas (e penalização, por abandono precoce dos 
alunos, e.g., que não lhe devia ser imputado); os atuais regulamentos de 
acesso ao ensino superior; a intermitente aposta num ensino rigoroso; as 
constantes alterações das políticas educativas; a profusão de legislação; 
as mitigadas exigências de qualificações, (não) reconhecidas nos salários, 
por parte dos empregadores e a pouca autonomia das escolas. 

Por isso, consideramos fundamental o contributo (e autonomia) 
das escolas para o êxito de algumas medidas educativas. Em casos 
devidamente fundamentados, as escolas têm de ter uma orientação 
decisiva sobre o percurso escolar de alguns alunos. A título 
exemplificativo, ousamos questionar: como é possível que, para um 
aluno com 16, 17 anos, que não quer estudar (pelo menos naquela 
fase do seu percurso), e depois de se 
ouvir o próprio, o encarregado de 
educação, o psicólogo, o diretor 
de turma, o conselho de turma, 
o diretor pedagógico, a CPCJ 
(Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens em Risco), a EMAT (Equipa 
Multidisciplinar de Assessoria aos 
Tribunais) a única solução que, 
desagradando a todos, assoma é dar 
tempo ao tempo, para que o tempo 
resolva a situação?! E aguardarmos 
todos, agastada e exaltadamente, 
pelos dezoito anos do jovem.

A . D. &  J. P. 

L I N H A S  M E S T R A S

Ensino Obrigatório

C I O R  E n t r e g a  D i p l o m a s  a  A l u n o s  F i n a l i s t a s

“O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele.” Kant
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E M  F O C O

Diplomados
C I O R  E n t r e g a  D i p l o m a s  a  A l u n o s  F i n a l i s t a s

Decorreu, no dia 25 de janeiro, no grande auditório da Casa das Artes, 
a cerimónia pública de entrega de diplomas aos alunos finalistas dos di-
ferentes cursos profissionais e cursos vocacionais da Escola Profissional 
CIOR, que frequentaram este estabelecimento de ensino nos ciclos de 
formação encerrados nos dois últimos anos letivos. Paralelamente foram 
agraciados vários alunos com os prémios de aproveitamento, de mérito 
e de valor.

Esta cerimónia, em que toda a “família CIOR” marcou presença, foi 
presidida pelo diretor da escola, Amadeu Dinis, estando a Câmara Mu-
nicipal representada pelo vereador e vice-presidente, Ricardo Mendes.

Numa grande noite, que também marcou o início das comemorações 
dos 25 Anos da CIOR, Amadeu Dinis dirigindo-se a todos, mas “focando-
-se necessariamente” nos 220 alunos finalistas, referiu que “os alunos 
de ontem, os de hoje e os de amanhã são a razão de ser e de existir da 
nossa Escola e o seu maior património”, acrescentando que com o fim 
de um curso “há uma etapa que termina e outras que começam, é o 
fim de um capítulo do grande livro da vida, com novos desafios e novos 
destinos: o emprego, o prosseguimento de estudos, o pensar na vida e 
o saber vivê-la”.

Neste contexto, e na sua intervenção, Ricardo Mendes enalteceu, com 

um “agrado especial” a CIOR e toda a sua comunidade escolar, pois com 
um “projeto educativo, formativo e sociocultural marcado pela qualida-
de e pela excelência” tem dado um “forte contributo na formação e qua-
lificação dos recursos humanos no município e na região, sempre numa 
ligação estreita com as empresas e instituições várias”.

No encerramento da sessão, pautada por vários momentos de ani-
mação cultural com música, canções, dança, poesia e teatro, o diretor 
pedagógico, José Paiva, relembrou a todos os finalistas que saibam ser 
“sempre, e em qualquer momento e lugar, cidadãos responsáveis, in-
tervenientes e solidários, continuando a defender princípios, valores e 
boas práticas que a Escola e os professores vos transmitiram” tudo isto, 
porque, rematou “sereis sempre os maiores e melhores embaixadores 
da Escola”.

A noite terminou com um CIOR de Honra para todos que lotaram por 
completo o grande auditório da Casa das Artes, a primeira grande inicia-
tiva enquadrada no programa comemorativo dos 25 Anos da CIOR, que 
ficou ainda marcada pela exibição de um vídeo institucional da Escola e 
distribuição de uma brochura alusiva à efeméride.

GC
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25 Anos em ExposiçãoEm
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Um memorial das empresas e instituições parceiras da CIOR, uma 
exposição retrospetiva relacionada com a sua história, o seu projeto 
educativo e formativo, a relação com as empresas, os estágios e muitos 
projetos, tendo por base “25 Boas Notícias e 25 Imagens” e 25 Provas de 
Aptidão Profissional, de diferentes cursos, exposições patentes, desde o 
dia 24 de fevereiro, no átrio da Escola e noutros espaços, no âmbito das 
comemorações, em curso, do 25º aniversário deste estabelecimento de 
ensino.

Amadeu Dinis, diretor da escola, vê nestas iniciativas, um “momento 
e um espaço de reconhecimento, de gratidão, de memória, de sentido 
de pertença e de identidade de toda a comunidade CIOR, perante todos 
os parceiros e amigos da Escola”, mas também um “ambiente propício 
à partilha de ideias tendo em vista enfrentar e vencer novos desafios”. 

No memorial dos parceiros constam várias centenas de empresas, 
instituições, associações, autarquias e outros organismos que, ao longo 
dos anos, têm acolhido os formandos da CIOR, na realização de estágios, 
assegurando-lhes mesmo o seu primeiro emprego, contribuindo, desta 
forma, para que a Escola tenha registado sempre “elevadas taxas de em-

pregabilidade nos diferentes cursos ministrados” conforme assegura o 
seu diretor. 

As 25 Boas Notícias, uma por cada ano, e as 25 Imagens saíram do “es-
caninho da revista de imprensa e dos álbuns fotográficos” como refere, 
por sua vez, o diretor pedagógico, José Paiva, sendo uma “seleção crite-
riosa, diversa e abrangente de tudo o que a Escola tem sido e como se 
tem afirmado” à opinião pública, à comunidade, à região e ao país, uma 
afirmação e uma imagem sempre “verdadeira, inovadora e fiel aos seus 
valores, princípios, e projeto”, frisa este responsável pela Escola, que ter-
mina afirmando que “as escolas devem zelar pelo seu património” como 
“marcador identitário” de uma comunidade educativa.

De resto, e neste contexto, nas instalações da Escola, ainda poderão 
ser vistas, muito em breve, numa “ação didática e pedagógica” exposi-
ções relacionadas com o “Leituras”, jornal da CIOR, já na 56ª edição, e 
projetos/rede de parceiros comunitários relacionados com processos de 
mobilidade no espaço europeu.

GC

Identidade e Património
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25 Anos em Exposição

O programa comemorativo teve já o seu 
primeiro momento alto na noite de 25 de 
janeiro, no grande auditório da Casa das Artes, 
numa cerimónia solene de entrega de diplomas 
e prémios de mérito aos alunos finalistas dos 
dois últimos ciclos de formação dos diferentes 
cursos profissionais. A par de um momento 
de animação cultural, foram apresentados um 
vídeo institucional da Escola e uma pequena 
brochura alusiva à efeméride.

Até ao final do ano letivo, para além 
da inauguração de um mural evocativo 
das empresas e instituições parceiras da 
Escola e de um jantar com antigos alunos, 
estarão patentes exposições permanentes e 
retrospetivas relacionadas com a sua história, 
o seu projeto educativo e formativo, a relação 

com as empresas, estágios, projetos vários, 
com destaque para as provas de aptidão 
profissional, e intercâmbios europeus. Este 
será também o ano de mais uma edição da 
Feira Medieval que já faz parte da agenda 
cultural do município.

Mensalmente, no dia 25 ou na sua 
proximidade, realizar-se-ão, em diferentes 
espaços e contextos, conferências 
temáticas, workshops, divulgação de 
cursos e projetos, debates, momentos 
culturais e recreativos, sendo este ciclo 
encerrado com uma festa/convívio, no 
final do ano letivo, aberta a toda a comunidade 
educativa.

Nestas comemorações do 25º aniversário da 
Cior, que estão a envolver e a mobilizar toda 

a sua comunidade educativa, Amadeu Dinis 
refere que “ para além de toda a simbologia 
da efeméride, temos necessariamente que 
reconhecer um caminho e uma obra feitos 
em torno de um projeto educativo sempre 
orientado na procura das melhores soluções 
para a obtenção do sucesso profissional e 
pessoal dos nossos alunos” não esquecendo, 
também, que este é um momento de “registo 
de gratidão pelo contributo inegável das 
empresas, empresários e instituições várias 
que desde sempre nos abriram as portas para 
as realidades do mundo do trabalho e para as 
elevadas taxas de empregabilidade alcançadas 
pelos nossos formandos”.

Este responsável da Escola vinca ainda, que, 
ao longo destes 25 anos, a CIOR sempre assumiu 
uma “identidade própria” que foi construindo 
e consolidando “baseada na confiança e na 
credibilidade sempre garantidas” por alunos, 
famílias, empresas, parceiros, organizações 
e agentes da comunidade e da região. A 
terminar, Amadeu Dinis assume que neste ato 
comemorativo impõe-se também “renovar 
um compromisso no sentido da Escola saber 
encontrar as melhores respostas e soluções 
para os problemas que vão emergindo em 
diferentes e novos contextos socio económicos 
e culturais”.

GC

25 Anos da CIOR
Programa Comemorativo

“Reconhecimento, partilha e desafio são as palavras 
com que pretendemos enquadrar e animar uma série de 
atividades e iniciativas integradas na comemoração dos 
25 anos da Escola Profissional Cior”, afirma o seu diretor, 
Amadeu Dinis.
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NUMA EXPOSIÇÃO DA BOSCH

Alunos Conhecem as Últimas 
Novidades de Máquinas e 

Ferramentas Elétricas

Em
 F

oc
o

Uma carrinha/expositor da Bosch, estacionada junto às instalações da 
Escola Profissional CIOR, no dia 15 de fevereiro, permitiu que alunos de 
diferentes cursos contactassem com as mais recentes novidades desta 
“prestigiada marca”. 

Para os diretores de curso Pedro Rocha, Manuel Vieira e Pedro Silva, 
apesar das oficinas da CIOR estarem “muito bem apetrechadas com os 
mais modernos equipamentos”, esta iniciativa permitiu aos alunos “to-
marem conhecimento sobre os avanços permanentes registados neste 
domínio e suportados no desenvolvimento e aplicação das novas tec-
nologias”.

Neste contexto, alunos dos cursos de educação e formação e dos cur-
sos profissionais das áreas de Eletricidade de Instalações, Mecânica Au-
tomóvel, Máquinas e Ferramentas CNC, Instalações Elétricas, Eletrónica 
e Energias Renováveis tiveram a oportunidade de conhecerem e de se-
rem informados sobre máquinas de impacto a cabo e a bateria, berbe-
quins, martelos perfuradores, rebarbadoras e lasers de marcação.

Esta iniciativa despertou também muito interesse por parte de vários 
empresários ligados ao setor, com quem a escola mantém parcerias, 
que, a convite da CIOR, visitaram esta carrinha/expositor.

GC
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R O B O P A R T Y

Duas equipas do curso de Eletrónica, Automação e Comando da 
Escola Profissional CIOR participaram, de 2 a 4 de março, na RoboParty, 
o maior evento pedagógico do país ligado à robótica, promovida pela 
Universidade do Minho e que se realizou no Campus de Azurém, em 
Guimarães.

Para o diretor pedagógico da CIOR, José Paiva, este evento, que já vai 
na 11ª edição, é um “bom ecossistema favorável ao desenvolvimento do 
conhecimento, da ciência, da tecnologia e da cidadania” assente sempre 
numa “lógica de desenvolvimento integral dos alunos”, realçou, ainda, 
o facto da CIOR, ao longo das diferentes edições, deixar sempre uma 
“marca de qualidade e de inovação”, nomeadamente no domínio da 
construção e da programação de robôs.

Neste encontro participaram 120 equipas, envolvendo 500 
jovens, oriundos de várias regiões do país, que, numa competição 
salutar, aplicaram conhecimentos de formação básica em eletrónica, 
programação e mecânica para criar protótipos de robôs e de drones.

Programada numa dinâmica “non-stop”, os participantes nesta 
edição da RoboParty tiveram ainda a oportunidade de participarem 
em diferentes iniciativas de natureza lúdica e recreativa, assistindo a 
apresentações de gadgets, atuações de Dj’s, tunas, e jogos, entre outras.

GC

CIOR Marca Presença no Maior 
Evento Pedagógico de Robótica 

Organizado em Portugal
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Deputado da Assembleia da República na CIOR

O deputado social-democrata, Jorge Paulo Oliveira, eleito pelo círculo 
de Braga à Assembleia da República, esteve presente na nossa Escola, no 
dia 23 de janeiro, no âmbito do programa Parlamento dos Jovens.

Durante esta sessão os alunos tiveram a oportunidade de conhecer 
vários aspetos relacionados com a organização e o funcionamento do 

Parlamento e questionar o deputado famalicense sobre a temática pro-
posta para este ano letivo: “40 anos da Constituição da República Portu-
guesa e do Poder Autárquico: desafios ao poder local”.

Carla Saldanha e Eugénia Mendes, professoras

Em
 F

oc
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À semelhança dos anos anteriores, a nossa escola inscreveu-se no 
programa Parlamento dos Jovens, uma iniciativa da Assembleia da Re-
pública.

A Sessão Distrital decorreu no dia 21 de fevereiro, no Instituto Portu-
guês do Desporto e Juventude (IPDJ), em Braga. 

A nossa escola foi representada pelos deputados: Maria Morais 
(ASC13), Cristiana Vilaça (ASC13), Madalin Stoica (MA7) e Gabriel Azeve-

do (ASC15) que apresentaram um Projeto de Recomendação sobre: “40 
anos da Constituição da República Portuguesa e do Poder Autárquico: 
desafios ao poder local”.  

Parabéns aos alunos pelo empenho e dedicação que demonstraram 
ao longo de todo o processo!

Carla Saldanha e Eugénia Mendes, professoras

Deputados da CIOR na Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens
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Alunos do 10º Ano na Croácia
Programa Erasmus+

No dia em que fomos selecionados para participar no programa Eras-
mus+, sentimo-nos eufóricos, pois seria uma nova oportunidade e uma 
nova experiência. 

No dia 15 de fevereiro, estávamos empolgados, pois era o dia da parti-
da. Quando chegamos ao aeroporto, sentimos um “nervosismo” na bar-
riga, pois, para alguns, era a primeira viagem de avião. Levantamos voo 
e aterramos em Frankfurt, onde fizemos escala, seguindo viagem para 
Zagreb, e, depois, para Varaždīn. Fomos recebidos pela professora Ivan-
na, que nos guiou pela cidade. Deparamo-nos com hábitos, costumes e 
alimentação diferentes. E não foi fácil…

Na escola croata que nos acolheu, Elektrostrojarska škola Varaždin, 
visitamos as instalações e fizemos muitas amigas (raros foram os ami-
gos!). A escola é bem diferente da nossa, é muito maior e tem mais equi-
pamento de eletrónica. Além disso, as turmas têm menos alunos e só 
há aulas de manhã. Pudemos participar nas aulas práticas da escola e 

acompanhar a aprendizagem dos seus alunos, assim pudemos aprender 
também um pouco.

Para além das atividades que realizamos na escola de acolhimento, 
tivemos também a oportunidade de visitar o centro da cidade de Va-
raždīn, onde estávamos alojados, uma cidade no norte da Croácia, a 81 
km de Zagreb que fica perto do rio Drava. Gostamos muito de ver os 
edifícios barrocos, que a caracterizam. Conhecemos ainda a empresa 
DUCATI Komponenti (Croatia - Ludbreg), que se estabeleceu na Croácia, 
em 2002, e que produz componentes para motorizadas. Por último, visi-
tamos a cidade de Zagreb, a capital e a maior cidade da Croácia. É uma 
cidade com uma história rica e com vestígios romanos. Visitamos o cen-
tro histórico e alguns locais de destaque.

Tivemos ainda oportunidade de presenciar o carnaval da Croácia. Foi 
muito interessante!

EL23 e MA10

Deputados da CIOR na Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens
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Decorreu, na Escola Profissional CIOR, um encontro de diretores e téc-
nicos de várias escolas, promovido pela ANQEP – Agência Nacional para 
a Qualificação e o Ensino Profissional.

Orientado por técnicos desta agência nacional, este encontro, basea-
do num guião/diagnóstico previamente enviado às escolas participan-
tes, teve como objetivo promover o acompanhamento integrado das 
estruturas qualificantes.

Neste contexto, e através de diferentes grupos de trabalho, foram 
abordadas questões relacionadas com as metas europeias para a edu-
cação e formação no âmbito da Estratégia 2020; apresentação da Pla-
taforma Eletrónica para a Educação de Adultos na Europa (EPALE), e a 
caracterização da Comunidade Intermunicipal do Ave em termos demo-
gráficos e da oferta de qualificação, destinada a jovens e adultos, em 
funcionamento.

Para além da CIOR, participaram neste encontro o CQEP de V. N. de 
Famalicão, o Agrupamento de Escolas D. Sancho I, o Agrupamento de 
Escolas Padre Benjamim Salgado, a Didáxis, bem como várias escolas de 
outros concelhos da CIM do Ave.

GC

CIOR Acolhe Encontro de Escolas

O Dia de S. Valentim, ou Dia dos Namorados, não passou em vão na 
Escola Profissional CIOR. Pelo contrário, foi celebrado com muito entu-
siasmo, com a realização de várias atividades. Uma em particular, cha-
mada “Uma Flor para Ti”, organizada pela professora Natália Luciano e 
realizada pela turma CEF C2-AC1, teve grande alcance em toda a comu-
nidade escolar.

A atividade consistia em entregar uma flor com uma dedicatória ou 
um poema, em anexo, a um destinatário escolhido. Os alunos da turma 

C2-AC1 foram os carteiros de serviço e espalharam muita alegria e emo-
ção por toda a escola.

Além desta atividade também houve lugar ao tradicional “Correio do 
Amor”, organizado pela professora Carla Azevedo, em que cada aluno 
elaborou uma carta para alguém de quem gostava ou admirava. 

E foi assim que se passou o Dia dos Namorados na Escola Profissional 
CIOR.

Hélder Rodrigues, C2-AC1

Dia de S. Valentim
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C I O R  O r g a n i z a r á

Feira Medieval / Viking
No âmbito da Prova de Aptidão 

Profissional, os alunos do 12º ano do 
curso de Animação Sociocultural da Escola 
Profissional CIOR, irão realizar uma Feira 
Medieval/Viking nos dias 22, 23, 24 e 25 de 
junho de 2017, na Praça D. Maria II. 

Nunca anteriormente na cidade de Vila 
Nova de Famalicão foi criada uma feira 
com características Viking, por isso a Escola 
Profissional CIOR convida-vos desde já a 
visitarem este evento que será realizado 
com o maior empenho por parte dos alunos e terá o apoio da Câmara 
Municipal de Famalicão. Esta feira contará com muita animação, novas 
curiosidades por descobrir e muitas diversões para todas as faixas 
etárias.

Contamos com a sua presença e esperemos que se divirta neste 
grande evento.

ASC 13

À semelhança de anos anteriores, a em-
presa Editave, que engloba a Rádio DIGITAL, 
FAMA TV e Jornal OPINIÃO PÚBLICA, promo-
veu o Fórum dos Média. O convite foi colo-
cado às várias escolas do concelho.

A CIOR marcou presença nesta iniciativa, 
tal como tem acontecido em anos anterio-
res, evidenciando trabalho e muita criativi-
dade.

O Fórum teve lugar entre os dias 23 e 27 
de janeiro na Casa da Juventude. Foi criado 
um programa de rádio para a Digital FM em 
direto e uma entrevista para a Famatv.

Esta foi uma oportunidade para que os 
alunos ficassem a conhecer a forma de fa-
zer rádio, televisão e jornal, bem como o 

trabalho diário dos profissionais de comunicação 
social.

Alunos e professores da Escola Profissional 
CIOR participaram ativamente neste projeto e fi-
zeram um ótimo trabalho!

 CR

Fórum “Os Jovens e os Média”
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e m  V á r i a s  E m p r e s a s 
E u r o p e i a s

Um grupo de 18 alunos do 12º ano da Escola Profissional Cior iniciou, 
durante o mês de fevereiro, estágios profissionais, em diferentes países 
da Europa, no âmbito do Programa Erasmus+, através do projeto “GPS4 
– Get Professional Skills”.

Com a duração de 8 semanas, estes estágios realizam-se em presti-
giadas empresas e instituições com quem a E.P CIOR mantem parcerias, 
no sentido de proporcionar aos seus alunos experiências laborais em 
diferentes contextos. Paralelamente, para o diretor pedagógico, José 
Paiva, esta é uma das “muitas oportunidades que a CIOR oferece aos 
seus alunos, no decorrer dos seus percursos formativos, no sentido de 
aumentarem as suas capacidades e aptidões, aperfeiçoarem os seus per-
fis profissionais” e, acrescenta, “usufruírem de novas e enriquecedoras 
vivências através das dinâmicas de mobilidade em espaços e realidades 

económicas e socio culturais diversas”.  
Assim, 6 alunos do curso de Produção Metalomecânica estão a realizar 

estágios em Varsóvia – Polónia; 6 do curso de Mecatrónica Automóvel, 
em Vicenza - Itália, e 6 do curso de Eletrónica, Automação e Comando, 
em Constanta - Roménia.

Os alunos foram devidamente acompanhados e enquadrados nas di-
ferentes empresas por formadores dos respetivos cursos, sendo todas 
as questões logísticas asseguradas pelo Gabinete de Projetos da CIOR.

Importa referir que a E.P. CIOR, face à experiência, qualidade e boas 
práticas das suas mobilidades, está acreditada com a VET MOBILITY 
CHARTER.

GC

M e c a t r ó n i c a  e m  V i c e n z a ,  I t á l i a
Esta experiência é difícil de ser contada! Só vivendo tudo o que esta-

mos a passar, se pode perceber o quão enriquecedor são, para a nossa 
vida pessoal e profissional, todas estas vivências.

As coisas mais fáceis nem sempre são as melhores, porque só damos o 
devido valor quando lutamos para que as coisas possam acontecer. Cada 
momento não é apenas um momento, mas sim uma experiência que da-
qui levamos nas nossas mentes e nos nossos corações para toda a vida.

Fizemos novas amizades, conhecemos novas culturas, novos métodos 
de trabalho e muitas outras coisas que são impossíveis de descrever.

Agradecemos à escola pela oportunidade e a todas as excelentes pes-
soas que nos acolheram e nos deram todo o amor e carinho. Partilharam 
connosco toda a sua sabedoria, mostrando disponibilidade para nos en-
sinar, com muita paciência. 

Esta experiência foi muito enriquecedora, pois não passa apenas por 
trabalho, mas também envolve o conhecimento de novos locais e diver-
timentos.

Addio, Bella Italia...
Bruno, Carlos, Ricardo Diogo, Hélder, Jorge e Davide, MA6
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M e t a l o m e c â n i c a  e m  Va r s ó v i a ,  P o l ó n i a

A nossa experiência na Polónia foi muito boa e enriquecedora, é uma 
experiência diferente, um país novo com novas culturas, novos ares…

Quando chegamos ao aeroporto de Módlin, em Varsóvia, fomos muito 
bem recebidos por dois representantes da organização Abc wiedzy, Alain 
e Joanna, mas também por um manto de neve e muito frio. Seguida-
mente, fomos transportados para a residência, onde estamos alojados.

Durante a semana, acordamos cedo para ir estagiar, quando regres-
samos aproveitamos para descansar. Aos fins de semana aproveitamos 
para sair e explorar a cidade de Varsóvia, conhecer os monumentos, os 
museus, os estádios de futebol, os principais centros comerciais, entre 
outros. Visitamos também e fomos à descoberta da Varsóvia antiga – 

classificada Património Mundial.
A capital da Polónia, Varsóvia, é uma cidade muito bonita, devido aos 

seus muitos detalhes. É uma cidade em constante desenvolvimento e 
com muita história. Esta cidade conta-nos um pouco da história da Euro-
pa Central, sobretudo os acontecimentos terríveis decorridos na II Guer-
ra Mundial. 

Estamos a vivenciar experiências diferentes, quer a nível pessoal quer 
a nível profissional, para assim podermos enriquecer e transformar a 
nossa maneira de ver as coisas. 

Pedro, Telmo, Fábio, Flávio, Carlos e Lúcio, PM1

E l e t r ó n i c a  e m  C o n s t a n ç a ,  R o m é n i a
Somos alunos finalistas da turma de 12ºano do curso de Eletrónica, 

Automação e Comando, EL21, e estamos a realizar a nossa Formação em 
Contexto de Trabalho, através do Projeto Erasmus +, durante 8 semanas, 
em Constança, Roménia. 

Queremos, desde já, agradecer à escola a oportunidade única que nos 
proporcionou de estagiar num país estrangeiro, e agradecer também a 
todos aqueles que direta ou indiretamente estão envolvidos neste pro-
jeto.

Esta aventura começou no dia 8 de fevereiro. Partimos rumo a Muni-
que, onde fizemos escala. De seguida, seguimos para o nosso local de 
destino, Bucareste. Nesta cidade estava um transfere à nossa espera que 
nos levou até à residência “Curtea Brâncovenească”, local onde ficamos 
alojados. Depois de umas horas de descanso bem merecidas, fomos co-
nhecer alguns pontos úteis para nós, bem como os horários dos trans-

portes.
No dia seguinte, fomos conhecer a empresa que nos acolheu e a esco-

la, onde passamos duas semanas a aprender um pouco da língua e cul-
tura deste país. Durante este período, temos conhecido muitas pessoas 
amistosas e afáveis. 

Esta experiência tem sido fantástica, pois adquirimos conhecimentos 
que nos enriquecem quer a nível profissional, quer a nível cultural, pois 
temos aprendido bastante acerca da história da cidade de Constança e 
um pouco de toda a Europa. Tencionamos aprender mais sobre a cultura 
romena, visitando as cidades de Bucareste e Brasov, esta última terra do 
nosso amigo Drácula. Até agora ainda só visitamos o velho centro histó-
rico da cidade, nomeadamente alguns museus.

Com isto nos despedimos, la revedere!
Carlos, Diogo, Jorge, José, Pedro e Viriato, EL21
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Como já é habitual na nossa escola, em todos os finais de perío-
do são promovidas diversas atividades que têm cujo objetivo: pro-
porcionar momentos de descontração e de convívio entre todos os 
elementos da comunidade escolar.

No final do primeiro período, uma equipa constituída por vários 
alunos da turma MA7 e outros de outras turmas, coordenada pelo 
representante dos delegados, Stoica Madalin Ionut, organizou um 
torneio de futsal denominado “Future of CIOR Cup”, no qual par-
ticiparam a nossa escola e a Escola Básica 2,3 Arqueólogo Mário 
Cardoso. Participaram seis turmas da CIOR e seis da escola básica 
convidada. A turma da CIOR que melhor classificação obteve foi a 
EL22/IE16 que disputou a final, mas não conseguiu vencer, ficando 
em segundo lugar. Esta mesma equipa promoveu ainda as seguin-
tes atividades: o “Classes of CIOR Cup”, um torneio de futsal para 
todas as turmas da escola e a festa de Natal intitulada “Christmas 
at Cior”. 

Nesta atividade de Natal intitulada “Christmas at Cior” foram 
promovidas diversas atividades: um torneio de sueca e um jogo 
de cultura geral. Em ambos os jogos participaram diretores e pro-
fessores da escola. Este jogo criou bons momentos de convívio e 



[ 17 ]

Primeiro Período

de boa disposição. No final não houve perdedores, pois todos os 
participantes foram premiados com pequenas prendas. No final 
dos jogos, houve lugar a um lanche convívio, destinado a todos os 
participantes. Posto isto, seguiu-se um momento de dança, pro-
movido por uma equipa constituída por algumas profissionais da 
nossa escola e coordenado pela professora Ana Macedo. 

Outra atividade dinamizada pelo grupo foi o “Classes of Cior 
Cup”, que se realizou no Pavilhão Municipal de V. N. de Famalicão. 
Neste torneio participaram 17 turmas. Os prémios para os vence-
dores deste torneio foram: para o 1º classificado: equipamentos 
oficiais, taça e diploma; para o 2º classificado: taça, diploma e cho-
colates e para o 3ºclassificado: taça, diploma e chocolates para o 
3º lugar. A turma vencedora foi a EL22/IE16.

O representante dos delegados, Stoica ionut, agradece às em-
presas Brinde&companhia, CSM Ibérica e ao Xillas, que patrocina-
ram todas as atividades realizadas no primeiro período. Agradece, 
ainda, a todos os alunos que integraram a equipa organizadora. 

E foi assim que a família CIOR encerrou o 1º período…

Stoica, MA7, representante dos delegados
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Como habitualmente, a direção da Escola Profissional CIOR, 
convidou todos os seus colaboradores para uma confraternização 
animada, por altura do Natal. Assim, houve festa, animação, 

música e cantorias e, claro, um repasto de fazer água na boca. 
Foi uma boa iniciativa que todos apreciaram!

CR
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Projeto da CIOR Selecionado Para 
o Prémio Fundação Ilídio Pinho

 Um barco “amigo do ambiente”, movido a energia de origem foto-
voltaica e com motor elétrico, foi o projeto da Escola Profissional CIOR 
selecionado para o prémio da FIP, “Ciência na Escola”, na sua 14ª edição, 
subordinada ao tema “Ciência e Tecnologia ao Serviço de um Mundo 
Melhor”.

O projeto, já na fase de desenvolvimento, é um barco adequado ao 
transporte de passageiros, em meio fluvial, em viagens de lazer, possi-
bilitando-lhes o contacto com a natureza e minimizando os impactos 
ambientais.

O barco terá como ideia base e suporte o tradicional barco Rabelo, 
amigo do rio Douro. Manuel Vieira, diretor do curso de Energias Reno-

váveis, afirma que com este projeto pretende-se que os passageiros 
possam “ouvir o rio” em total harmonia com o ambiente, a vida que o 
carateriza e todo o ecossistema fluvial e minimizar os impactos ambien-
tais, no rio e nas suas margens, resultantes do aumento e intensidade do 
tráfego, dando como exemplo os cruzeiros turísticos do Douro.

Este projeto, da responsabilidade de um grupo de alunos dos cursos 
profissionais da CIOR, envolve a construção de um modelo funcional, a 
escala reduzida, baseado no referido barco Rabelo, que servirá para efe-
tuar testes de funcionamento e posterior extrapolação dos dados para 
um modelo real. O barco permitirá o transporte de 15 a 20 pessoas.

GC

Uma Semana Dedicada ao Ensino 
e Formação Profissional

De 5 a 15 de dezembro de 2016, a Escola Profissional CIOR esteve de 
portas abertas para mostrar os seus cursos e instalações à comunidade, 
às Empresas e aos jovens do Concelho de V.N. de Famalicão. As empre-
sas do Concelho e a Comunidade foram convidadas visitar a escola e a 
conhecer as atividades de cada um dos cursos. 

O conhecimento do quão relevante pode ser o ensino e a formação 

profissional para os cidadãos, para as empresas, para as famílias e para 
os países não é recente, nem tão pouco surpreendente. Há mais de 40 
anos que o Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Pro-
fissional (CEDEFOP) trabalha com o propósito de transmitir essa men-
sagem.

 E ao longo de todos estes anos, a formação profissionalizante tem 
sido associada a melhorias 
profissionais, a menores 
tempos de permanência 
em situação de desem-
prego, a ganhos salariais, 
a maior produtividade, a 
mais elevados desempe-
nhos profissionais, a maior 
capacidade competitiva, a 
níveis crescentes de inova-
ção e de empreendedoris-
mo e até a maior perceção 
de bem-estar, de reconhe-
cimento e satisfação pes-
soal e de saúde. 

GC
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Turma Responsável: TASG1 (Novas Tecnologias, Turismo, Ação Social/Geriatria)
Fotografia: Eduardo Rodrigues (TASG1) Natália Luciano, professora
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Os alunos da turma C2 - AC1, Acompanhante de Crianças, no âmbito 
da disciplina “O Processo Social e Comportamental da Criança”, 
nomeadamente na UFCD - Socialização - Desenvolvimento e Formas de 
Intervenção, visitaram o Museu do Brinquedo Português, em Ponte de 
Lima, acompanhados pela professora Eugénia Mendes. 

Os alunos tiveram a oportunidade de observar o desenvolvimento 

do brinquedo ao longo da história, através da visita a diversos espaços, 
devidamente decorados com brinquedos das diferentes épocas.

Os objetivos da visita foram atingidos, pois os alunos adquiriram 
uma perspetiva do brinquedo e do seu uso/importância para o 
desenvolvimento da criança/jovem.

Eugénia Mendes, professora 

Museu do Brinquedo Português
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À Descoberta das Atrações 
Turísticas da Cidade de Braga

No dia 9 de Março, a turma do curso vocacional TASG1 realizou uma 
visita à cidade de Braga, acompanhados pelos professores Bruno Rodri-
gues e Ana Macedo, no âmbito da disciplina de Turismo. Partiram da es-
tação de caminho de ferro de Vila Nova de Famalicão rumo à cidade dos 
arcebispos com o objetivo de conhecer e sentir as principais atracões 
turísticas que abundam em todo o centro histórico da cidade.

Chegados ao destino, os alunos rumaram ao centro da cidade, por ruas 
e ruelas, puderam conhecer e apreciar alguns exemplos de património 
como santuários, mosteiros, praças, igrejas, capelas e museus. Paran-
do aqui e ali, visitaram locais de inegável relevância turística, sentindo a 
cidade nos seus locais emblemáticos, de paragem obrigatória.  A Sé de 
Braga, a Igreja de Santa Cruz, a fonte do Ídolo, o Palácio do Raio, o Thea-
tro Circo, o Jardim de Santa Bárbara, os cafés Viana e Brasileira e as ruas 
do Souto, Dom Diogo de Sousa, Castelo, Capelistas e avenidas Central e 
da Liberdade foram alguns dos locais por onde vaguearam, desfrutan-
do das potencialidades que cada local oferecia. Longas montras, fartos 

apelos ao consumo, cheiros abundantes das iguarias tradicionais, vastas 
esplanadas a convidar a uma tertúlia e sons da religiosidade, passearam 
junto de todos, num dia primaveril em tempo de inverno.

Foram dizendo, “parece que estamos no Porto”, “Braga é muito à fren-
te”, “professor, tanta gente nas ruas”, “tantos turistas, pelo aspeto, pa-
recem de outros países”, reações de um grupo maravilhado pela oferta 
turística que a cidade têm para quem a visita.

Próximos do regresso, já no Campo das Hortas, o grupo tinha “sau-
dado” o arco da porta nova e deixava para trás uma cidade de enorme 
beleza e riqueza patrimonial, que alia a tradição à inovação,  a memória 
à juventude, a criatividade ao conservadorismo.

Já em Vila Nova de Famalicão, após uma curta viagem de comboio, 
ficou a memória de um dia fantástico, de uma turma satisfeita e de um 
objetivo cumprido: reconhecer que o Minho é senhor de uma beleza 
única, simples e acolhedora.

Bruno Rodrigues e Ana Macedo, professores
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N o  C i n e - Te a t r o  G a r r e t tEm
 F

oc
o Império: Os Lusíadas vs Mensagem

No dia 9 de janeiro, as turmas de Animação Sociocultural, Produção 
Metalomecânica, Mecatrónica Automóvel e Energias Renováveis do 
12º ano, da nossa escola estiveram, no Cine-Teatro Garrett, na Póvoa 
de Varzim, para assistir à peça “Império”, dramatizada pela Companhia 
“EtCetera Teatro”, acompanhados pelos professores Carla Susana Aze-
vedo, Amélia Ferreira, Carla Saldanha e Manuel Vieira.

Esta atividade realizou-se no âmbito do módulo dez, Textos Épicos e 
Textos Épicos-Líricos, da disciplina de português e teve como principal 
objetivo aprofundar os conhecimentos dos alunos acerca do estudo do 
universo camoniano e pessoano. 

A peça “Império”, destinada a alunos que frequentam o 12º ano, jun-
ta imaginação, criatividade e humor, quando três amigos vão descobrir 
o significado dos poemas das obras “Os Lusíadas” e “Mensagem”.  Após 
algumas brincadeiras e dúvidas dos alunos que discutem a matéria de-
pois das aulas, Tomás revela que se sente cada vez mais confuso e os 
dois amigos decidem ajudar. Miguel, o visionário, refere que Fernando 
Pessoa imita Luís Vaz de Camões com a sua obra “A Mensagem” e Bia, a 
eterna estudiosa e muito “Pessoana”, revolta-se com aquela afirmação e 
pretende defender o poeta perante tal “difamação”.

Durante a peça há um confronto da visão de Camões e Pessoa de for-
ma a diferenciar as obras. Esta comparação rapidamente se transforma 
em união, pois cedo percebem que Portugal une as duas matérias e o 

que começaram por separar e discutir apenas uniu os autores e as per-
sonagens.

Os alunos consideraram esta atividade muito interessante, pois foi 
uma boa forma de abordar as obras destes dois grandes autores portu-
gueses, visto tratar-se de uma encenação lúdica, de cariz não tão formal, 
capaz de captar a atenção do público-alvo, os mais jovens.

Carla Azevedo, professora 

Olimpíadas da Matemática

Se bem se recordam, na última edição do Leituras dei-vos conta da participação 
de alguns colegas vossos das turmas ASC15, PM3, MA7, MA8, PM2 e ASC13 nas 
Olimpíadas Portuguesas da Matemática. Ficou também a promessa de vos dar 
mais novidades caso algum deles passasse à segunda eliminatória.

Pois bem, foi precisamente isso o que aconteceu. No dia 11 de janeiro, os alunos 
Stoica Ionut e Ricardo Faria, da turma de Mecatrónica Automóvel, MA7, acom-
panhados pela professora Juliana Oliveira, deslocaram-se à Escola Cooperativa 
Vale de São Cosme – Didáxis, onde realizaram a prova correspondente à segunda 

eliminatória das Olimpíadas Portuguesas 
da Matemática, juntamente com alguns 
colegas dessa mesma escola.

As provas dos alunos participantes se-
rão corrigidas por equipas de professores 
da Sociedades Portuguesa da Matemáti-
ca e posteriormente saber-se-á, se algum 
deles passará à final nacional, que decor-
rerá entre os dias 5 e 8 de abril de 2017, 
na Escola Secundária de Emídio Navarro, 
em Viseu.

Fiquem, então, atentos a mais novida-
des no próximo Leituras.

Boa Páscoa!
Juliana Oliveira, professora

2 ª  E l i m i n a t ó r i a
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L i v r e - Tr â n s i t o

COREIA DO NORTE: Míssil intercontinental (01 de janeiro)
O líder norte-coreano, Kim Jong-

-un, garantiu na sua mensagem de 
Ano Novo que o seu país está muito 
perto de testar um míssil balístico 
intercontinental.

Kim Jong-un disse, ainda, que em 
2016 a Coreia do Norte transfor-
mou-se numa “potência nuclear”.

TURQUIA: Daesh reivindica ataque (02 de janeiro)
Na noite de passagem de ano um 

homem entrou na discoteca Reina, 
em Istambul, e matou 39 pessoas e 
fez 69 feridos. Cerca de dois terços 
das vítimas mortais eram estran-
geiras.

O atentado foi reivindicado pelos 
extremistas do autoproclamado Es-
tado Islâmico.

PORTUGAL: Morreu Mário Soares (07 de janeiro)
Morreu Mário Soares. O antigo 

Presidente da República estava 
hospitalizado, desde o dia 13 de 
dezembro, no Hospital da Cruz Ver-
melha, em Lisboa.

Considerado um dos pais da de-
mocracia portuguesa, Mário Soa-
res foi empossado três vezes como 
primeiro-ministro e eleito Presidente da República em dois mandatos.

MARROCOS: Burcas proibidas (12 de janeiro)
As autoridades de Marrocos 

proibiram o fabrico e a venda do 
véu islâmico integral por “questões 
de segurança”.

A imprensa marroquina refere 
que o principal motivo para esta 
decisão tem a ver com “criminosos 
que repetidamente usam esta peça 

de vestuário para cometerem os seus crimes.”

SUIÇA: Chipre ainda sem solução (14 de janeiro)
Depois de uma semana de con-

versações em Genebra, os líderes 
cipriotas turco e grego não chega-
ram a acordo quanto à reunificação 
de Chipre. 

A ilha de Chipre permanece divi-
dida em duas partes desde a inva-
são da parte norte pela Turquia, em 
1974. As populações cipriotas, grega e turca, estão separadas por uma 
“linha verde” controlada pelas Nações Unidas.

REINO UNIDO: Brexit por fases (17 de janeiro)
A primeira-ministra, Theresa May, anunciou que o Reino Unido vai 

abandonar o mercado único e controlar a imigração oriunda dos Esta-

dos-membros quando deixar a 
União Europeia.  

A chefe do governo britânico 
quer concluir o acordo de saída da 
União Europeia no prazo de dois 
anos, mas a sua aplicação “será fa-
seada”.

ESTADOS UNIDOS: Tomada de posse (20 de janeiro)
Donald Trump prestou juramen-

to e tornou-se no 45º Presidente 
dos Estados Unidos, sucedendo no 
cargo a Barack Obama. 

A cerimónia ficou marcada pela 
ausência de várias dezenas de con-
gressistas democratas e por alguns 
confrontos entre manifestantes an-

ti-Trump e a polícia, em Washington.

CANADÁ: Ataque a mesquita (30 de janeiro)
Seis pessoas morreram e outras 

oito ficaram feridas num ataque 
contra uma mesquita no Quebe-
que. Dois suspeitos foram detidos.

O primeiro-ministro canadiano, 
Justin Trudeau, emitiu um comuni-
cado condenando o “ataque terro-
rista contra muçulmanos num centro de oração e refúgio”.

ROMÉNIA: Milhares protestam (04 de fevereiro)
Depois de milhares de pessoas 

terem saído à rua em protesto, o 
executivo romeno desistiu da polé-
mica legislação que descriminaliza-
va alguns atos de corrupção.

As manifestações foram consi-
deradas como as maiores desde 
1989, ano em que caiu o regime 

comunista de Nicolae Ceausescu.

ESTADOS UNIDOS: Suspenso decreto anti-imigração (09 de fevereiro)
O Tribunal de Recurso de São Francisco 

decidiu manter a suspensão do decreto 
anti-imigração que proíbe a entrada nos 
Estados Unidos de cidadãos provenientes 
de sete países de maioria muçulmana.

O decreto de Donald Trump, criado 
com o argumento de aumentar a segu-
rança interna, foi emitido a 27 de janeiro.

MALÁSIA: Irmão de Kim Jong-un assassinado (14 de fevereiro)
Kim Jong-nam, irmão mais velho 

do líder da Coreia do Norte, foi as-
sassinado na Malásia.

A imprensa sul-coreana avançou 
que Kim Jong-nam terá sido en-
venenado, no aeroporto de Kuala 
Lumpur, por duas mulheres ao ser-
viço do regime norte-coreano.

O Mundo... Últimas
Carla Saldanha, professora
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Testemunhos
de Ex-Alunos

Um longo caminho para o sucesso…

Ainda muito jovem, tomei uma decisão de 
deixar de estudar por circunstâncias de vida, 
não sendo este o caminho que queria, mas, no 
momento, foi o mais acertado.

Muito cedo encarei dificuldades por quem 
detém poucas habilitações académicas, e o 
constante desemprego leva-nos a prosseguir 
outros caminhos. Assim sendo, ingresso de 
novo à Escola pelas Novas Oportunidades. 
Neste sentido, foi-me dada a oportunidade 
pela tão prestigiada Escola Profissional CIOR, 
que de tantos candidatos, me selecionou para 
frequentar um curso de Educação e Formação 
de Adultos de Logística e Armazenagem e assim 
dar término o 9º ano de escolaridade, corria o 
ano de 2006.

Este novo começo não foi fácil, pois tive 
que me adaptar a esta nova realidade, 
enfrentando após muitos anos o regresso à 
escola e encontrar uma turma de adultos com ideias e personalidades 
diferentes. Tudo isto foi superado, com a ajuda da qualidade 
profissional dos colaboradores que lá laboram, nomeadamente, a Dra. 
Nilza Jardim que foi, sem dúvida, a que mais primou pelo meu sucesso.

Os conhecimentos adquiridos ao longo do curso foram gratificantes, 
quer ao nível pessoal bem como escolar, pois foi através deste que 
após o estágio fiquei a trabalhar na empresa e em conjunto com a 
família delineei um objetivo para o futuro, nunca parar de estudar.

Mais tarde, novamente no desemprego, tive a necessidade de voltar 
a lutar e resolvi investir na minha formação académica e terminar o 
12º Ano.

Desta forma, consegui um trabalho mas não deixei de fazer pequenas 
formações para aumentar o meu conhecimento e enriquecer o meu 
currículo. Numa destas formações, mais uma vez lecionada pela Escola 
Profissional CIOR, suscitou-me o interesse pela contabilidade.

Entre trabalho e desemprego, sendo um objetivo que tinha sido 
delineado pela família, em 2013 resolvi candidatar-me à universidade, 
fazendo o exame para maiores de 23 anos, passei e neste mesmo ano 
ingressei, desta vez, num desafio com maior responsabilidade.

Em 2016, termino a minha Licenciatura em Contabilidade, realizado 
em regime Pós-Laboral, mas como no mundo da contabilidade, para 

que possamos fazer a contabilidade de uma empresa, temos que 
estar inscritos na Ordem dos Contabilistas Certificados. Assim sendo, 
realizei o exame de admissão à Ordem, e, com muito orgulho, consegui 
aprovação.

Este último percurso não foi fácil, muitas vezes a vontade de desistir 
era maior do que a de continuar. O apoio incondicional do meu marido 
foi fundamental para o meu sucesso, era ele que me dava alento e 
força para continuar, deixando a carreira profissional de parte e ter-se 
dedicado ao meu filho, para que eu prosseguisse os estudos. As vezes 
que falava com o meu filho só por telemóvel porque não tinha horários 
nem para um almoço, os fins-de-semana dedicados ao estudo, as 
horas que perdi de sono, tudo isto em prol de um objetivo, um sonho 
realizado.

Hoje, a iniciar um estágio profissional na empresa no qual estagiei 
pela licenciatura, na Valdez & Figueiredo, olhando o caminho 
percorrido e vendo o que fui e o que sou hoje, é sem dúvida um sabor 
a vitória.

Nunca desistam de lutar pelos vossos valores, objetivos e nunca 
é tarde para iniciar um percurso académico. Com estas palavras 
resumidas de sofrimento, com mistura de alegria passo o meu 
testemunho de que não desistam, nunca é tarde…..

Marlene Costa, EFA de Logística e Armazenagem
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Olá a todos, o meu nome é Cláudia Maga-
lhães e frequentei a CIOR, na turma Auxiliar 
de Infância, AI2, com enorme orgulho! 

Tal como muitos adolescentes passei por 
várias indecisões quando se refere à escolha 
do futuro. Após várias pesquisas, conversas 
com familiares e amigos, a escolha foi a CIOR.

Sem dúvida, uma excelente decisão, foram 
três anos de aprendizagens, crescimento, 
muitas e boas amizades, diversão...

Aos professores e a todos os funcionários 
da CIOR só tenho de agradecer toda a dedi-
cação e disponibilidade para connosco, pois 
todos se tornaram a “nossa família CIOR”.

Logo que terminei o curso, ingressei no 
mundo do trabalho (sempre na minha área) 
pondo em prática tudo o que aprendi. Tem 

corrido bem, encontro-me a trabalhar na 
Mais Plural, instituição de grande prestígio. 

Ao longo deste percurso, optei por estudar 
e trabalhar, consegui entrar na Universidade 
do Minho, mas não foi fácil conciliar trabalho/
escola, e parei com os estudos. Quem sabe, 
talvez mais tarde, volte a estudar, se bem que 
agora com uma filhota de 21 meses, toda a 
réstia de tempo que temos é inteiramente 
dedicado a ela. 

Um bem-haja a todos que nos ensinaram e 
se tornaram parte das nossas vidas.

Até qualquer dia!
Continuem com o vosso excelente traba-

lho.

Cláudia Magalhães, AI2

Ingressei na CIOR no ano letivo 1993/1994, 
para frequentar o curso Técnico de Gestão do 
Ambiente/Reconversão e Reciclagem.

Após alguns anos de existência, a Escola 
Profissional CIOR abriu uma delegação na 
Freguesia de Nine, com cursos vocacionados 
para a área ambiental. No segundo ano, 
esta delegação iniciou o curso que viria a 
frequentar.

No ano de 1995/1996, concluí o curso, 
entretanto ministrado nas atuais instalações, 
dado que as de Nine foram suprimidas para 
que a escola funcionasse em pleno num único 
local.

Na conclusão do curso, realizei uma Prova 
de Aptidão Profissional (PAP) sobre o tema 
“Projeto de recolha seletiva na cidade de Vila 
Nova de Famalicão - colocação de ecopontos”.

No ano de 1997, iniciei um estágio na 
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 
juntamente com dois colegas [Miguel e Filipe] 
que trabalharam a temática da PAP.

Atualmente, e desde dezembro de 1998, 
desempenho funções no Departamento de 
Ambiente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão - Fiscalização.

Como momentos de enriquecimento, 
ao nível do curso, devo salientar toda a 
experiência profissional adquirida aquando 
de inúmeras visitas de estudo realizadas, de 
vários projetos desenvolvidos, bem como do 
elevado número de aulas práticas recebidas 
ao longo do percurso escolar. Todas estas 

vivências e práticas 
vieram contribuir para a 
definição do meu perfil 
académico, no sentido 
de melhor aquilatar as 
vertentes em que poderia 
vir a desenvolver a minha 
atividade profissional.

A estes anos de 
distância, recordo 
ainda a harmonia, o 
profissionalismo e toda 
a dedicação, por parte 
dos professores, bem 
como o incentivo para 
que o mesmo ambiente 
também reinasse entre 
todos os alunos.

Quero agradecer à 
Câmara Municipal pelo 
interesse demonstrado 
quanto ao projeto de 
recolha seletiva e a todos 
os antigos professores e 
alunos da CIOR, por tudo 
quanto me ensinaram e 
partilharam. No presente, quero felicitar e 
incentivar todos os atuais alunos para que 
aproveitem tudo quanto a escola tem para 
lhes ensinar, com tudo o que lhes pode 
oferecer, a fim de que as portas de um futuro 
risonho possam ser abertas...

Gratidão a quantos se cruzaram comigo, 

na CIOR, e votos dos maiores sucessos 
para quantos nela se vão enriquecendo 
culturalmente.

Posso considerar que sou uma pessoa 
diferente, porque estudei na CIOR, também 
ela é uma Escola diferente e inovadora!

Paulo Ferreira, RR1
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Por definição, a palavra exercício refere-se ao ato de praticar e de exer-
cer uma determinada ação para adquirir vigor, agilidade ou aprendiza-
gem em distintas áreas.

 O exercício físico aparece-nos associado à manutenção ou otimização 
da aptidão física. Os benefícios resultantes da sua prática englobam o 
reforço cardiovascular, a perda de peso, a estimulação do sistema imuni-
tário e promove o desenvolvimento das habilidades motoras. 

Fisicamente, treinar é sempre benéfico. Mentalmente, os efeitos 
produzidos são sempre positivos e saudáveis. Mais agradável se torna 
quando o conseguimos realizar num clima natural, ao ar livre, de forma 
divertida e harmoniosa.

Verificamos com satisfação que a população da era moderna tem a 
tendência de praticar desporto com mais frequência, de forma informal 
ou formal, com recurso às valências naturais do meio envolvente, uma 
vez que os efeitos da prática ao ar livre são insuperáveis.

Considero que o centro de treino perfeito é a conjugação do ginásio e 
do parque natural. Enquanto o ginásio, a piscina ou o pavilhão promo-
vem condições específicas de desenvolvimento do processo de treino, 
praticar desporto à luz do dia, com o céu como teto, faz-nos mais felizes 
e aumenta a produção de endorfinas. O seu efeito analgésico é único e 
convoca-nos para uma sensação de bem-estar singular. 

Cientificamente, está provado que as pessoas que exercitam ao ar li-
vre apresentam menos níveis de Cortisol (hormona libertada em respos-
ta ao stress) no sangue, face aos indivíduos que somente fazem a sua 
prática desportiva em ambientes fechados. 

A luz natural melhora o estado anímico e concorre como potente an-
tidepressivo. Além disso, os raios UV, ajudam à produção de vitamina 
D, fundamental na absorção do cálcio e fortalecimento ósseo. Por isso, 
os trabalhadores noturnos e pessoas cuja maneira de vestir ou estilo de 
vida os impede de apanhar sol devem aumentar a quantidade de vita-
mina D na sua alimentação. A acrescentar a isto, pessoas com peles es-

curas, como os negros, podem necessitar de suplementação alimentar.
Este cocktail (ar livre e ambiente fechado) favorece as sensações de 

otimismo da prática desportiva e influi positivamente na duração e quali-
dade das sessões de treino. Treinar numa piscina ao ar livre promove um 
clima mais alegre, mais favorável e consequentemente treinarás mais e 
melhor.

Se, apesar de todos estes benefícios, ainda faltar motivação para a 
prática desportiva de forma regular e sistemática, é necessário adotar 
algumas estratégias que contrariem esta tendência, tais como, adaptar a 
atividade física à época do ano, procurar um grupo de treino que comun-
gue dos mesmos interesses e que tenha o mesmo nível de desenvolvi-
mento, alterar os cenários de prática ou mudar de modalidade. 

Cair na rotina também se torna letal para a prática desportiva.
A experiência demonstra que é mais importante a cabeça que as per-

nas e que estas não funcionam sem a cabeça. Para ganhar uma batalha 
faz falta o soldado e o general. O general é a mente, a inteligência, a 
planificação, a estratégia, o plano de ação e a determinação. O soldado 
é a componente física, as pernas, os braços e o património fisiológico. Se 
uma das componentes falha, não há forma de vencer. 

“Não faço visitas, nem ando em sociedade alguma - nem de salas, nem 
de cafés. Fazê-lo seria sacrificar a minha unidade interior, entregar-me a 
conversas inúteis, furtar tempo senão aos meus raciocínios e aos meus 
projetos, pelo menos aos meus sonhos, que sempre são mais belos que 
a conversa alheia. Devo-me a humanidade futura. Quanto me desper-
diçar desperdiço do divino património possível dos homens de amanhã; 
diminuo-lhes a felicidade que lhes posso dar e diminuo-me a mim-pró-
prio, não só aos meus olhos reais, mas aos olhos possíveis de Deus.  
Isto pode não ser assim, mas sinto que é meu dever crê-lo.“ (Fernando 
Pessoa)

Pedro Faia, Professor 

O Exercício Físico e o Bem-EstarLi
vr

e-
Tr

ân
si

to

O Hóquei Na Minha Vida
Entrei para o hóquei em 2004, tinha quatro anos. Foi um desporto 

que sempre gostei de praticar e com o decorrer dos anos tornei-me 
cada vez melhor. Joguei sempre no Riba d’Ave Hóquei Clube e lá apren-
di muito e também me diverti muito.

Em 2012, fui chamado para a seleção do Minho. Joguei o campeona-
to inter-regiões e ficamos em primeiro lugar. Depois disto, fui chama-
do para a Seleção Nacional de Sub-15! Nem queria acreditar! Fomos 
representar Portugal na Alemanha, onde decorreu o campeonato Eu-
ropeu. Depois de um campeonato intenso e de muitas vitórias, sagra-
mo-nos Campeões Europeus de Hóquei em Patins Sub-15, em 2012. Foi 
um feito extraordinário que nunca mais vou esquecer! 

Continuei no meu clube de paixão o Riba d’Ave HC, integrando a 
equipa sénior. No ano passado conseguimos subir de divisão, passamos 
a jogar na primeira divisão nacional. 

Infelizmente lesionei-me no joelho e muitas das minhas ambições no 
hóquei ficaram em “banho-maria”. Apesar de hoje ainda jogar, vai ser 
mais difícil integrar campeonatos mais competitivos, mas quem sabe…

O que quer que a vida me reserve, vou poder sempre 
dizer que fui Campeão Europeu de Hóquei em Patins Sub-15.

Diogo Silva, EL22
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Eu Gosto Da CIOR Porque...
- tem uma boa cantina.
- tem bons professores e funcionários.
- promove Intercâmbios no estrangeiro.
- tem o curso que eu quero.
- tem condições e equipamentos para aprendermos de 

forma correta.
Rafael Gomes, PM3

- é uma escola com os equipamentos ne-
cessários para uma boa aprendizagem.

- tem boas condições nas oficinas para 
uma boa aprendizagem oficinal.

- tem funcionários simpáticos e sempre 
dispostos a ajudar todos os alunos.

- a direção da escola promove uma boa 
relação com os alunos e desenvolve uma 
boa gestão ao nível de coordenação e da 

logística.
- a cantina da escola fornece uma lista variada de refeições que se 

enquadra com hábitos alimentares saudáveis.
Rui Cruz, MA9 

- é uma escola com muita liberdade.
- tem uma grande variedade de pratos na cantina.
- tem melhores cursos que as outras escolas.
- promove a qualidade de ensino.
- os professores ajudam muito.

Simão Oliveira, MA10

- é uma escola divertida.
- tem uma excelente biblioteca.
- tem bons cursos. 
- é uma escola diferente, que muda 

as pessoas para melhor.
- esta escola faz-me sentir alguém!

Luís Silva, AC1

- somos uma família.
- gosto dos professores.
- aqui tenho sucesso.
- aqui sinto-me feliz.
- aqui sinto-me diferente.

Diana Oliveira, AC1

- construí uma família na CIOR.
- aqui aprendi a ser alguém.
- aqui descobri que posso ser diferente. 
- aqui sinto-me feliz.
- aqui tenho sucesso. 

Hélder Rodrigues, AC1

- gosto de participar nas atividades 
da escola.

- gosto dos professores.
- divirto-me no intervalo do almo-

ço.
- adoro o bar da escola.
- admiro os diretores.

Tatiana Santos, AC1

- os professores ajudam-nos muito.
- a escola funciona muito bem.
- os estágios são muito bons.
- o equipamento da escola é excecional.
- tem bons funcionários.

Bruno Gonçalves, IE1

- 0s professores querem o nosso bem, pensam no 
nosso futuro.

- tem um ensino com muita qualidade.
- temos emprego garantido, quando acabarmos o 

curso.
- tem tudo o que é preciso para fazer os trabalhos 

práticos.
- os funcionários são nossos amigos e cuidam de nós.

Leonardo Costa, IE1
- gosto da comida da escola.
- as atividades fazem com os alunos fiquem motivados.
- os professores gostam de nos ajudar, para atingirmos os nossos 

objetivos.
- fui bem recebido.
- gosto da minha turma.

Luís Moreira,  IE1

- a escola cria muitas e novas oportunidades para 
entrar no mundo do trabalho.

- gosto bastante da turma.
- os professores ajudam os alunos ao máximo, só 

não passa quem não aproveitar.
- tem meninas simpáticas.
- temos alguma liberdade, o que não acontece nas outras escolas.

Francisco Azevedo, IE1

- tem o curso que eu gosto.
- tem umas boas instalações. 
- tem professores excelentes. 
- tem segurança.
- adorei a maneira como fui rece-

bido nesta escola.
Miguel Rodrigues, CNC1
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Agitação no
O mercado das energias renováveis encon-

tra-se numa fase crescente, sobretudo devido 
ao elevado número de instalações de autocon-
sumo, quer ao nível particular quer ao nível 
empresarial, como forma de rentabilização do 
capital. Este facto leva a que as empresas ins-
taladoras se debatam de novo com a falta de 
técnicos de energias renováveis. 

Por outro lado, assiste-se cada vez mais a 
pressões ambientais crescentes no sentido de 
adoção das chamadas energias verdes e da 
mobilidade elétrica, como forma de reduzir 
drasticamente as emissões de carbono a nível 
global, conforme os acordos firmados na con-
ferência de Paris.

Alguns dos fabricantes da indústria automóvel já tem metas estabe-
lecidas, a curto prazo, para adoção da mobilidade totalmente elétrica, 
potenciando quer o cres-
cimento de postos de car-
ga e armazenamento de 
energia em baterias quer 
os sistemas de produção 
de energia descentraliza-
da e integrada nas cha-
madas “smart grids.”

A França tem sido o 
principal bloqueador destas redes elétricas que permitirão ligar a Penín-
sula Ibérica a França e daí ao resto da Europa. As interligações elétricas 
são importantes para a criação de um verdadeiro mercado europeu de 
energia permitindo escoar excedentes de origem renovável para um 
grande mercado de energia.

Mas o foco é mesmo o 
solar, não só por cau-
sa do potencial que 
o país tem, mas 
também por causa 
do novo modelo de 
desenvolvimento de 
projetos solares sem tari-
fas subsidiadas, que tem vindo a 
ganhar adeptos em toda a Europa. Estão para ser lançados, em breve, 
grandes projetos fotovoltaicos no sul do país rentabilizando-se os inves-
timentos com a elevada insolação da zona sul de Portugal.

A ZERO – Associação Sistema 
Terrestre Sustentável e a APREN 
– Associação Portuguesa de Ener-
gias Renováveis, consideram que 
o investimento em fontes de ener-
gia renovável é uma aposta segura 
como fonte principal de abasteci-
mento de eletricidade do país. Esta 

aposta contribui para a sua independência energética e económica, e 
é fundamental para os objetivos do Acordo de Paris, que passam por 
limitar o aumento da temperatura a 1,5ªC. 

As energias renováveis e o seu contributo para redução de emissões 
de CO2

As emissões associadas à produção de energia elétrica somaram 13,9 
milhões de to-
neladas de CO2 
em 2016 - cerca 
de 22 % do total 
de emissões de 
gases com efei-
to de estufa de 
Portugal.

Sem eletrici-
dade renovável 
em Portugal 
e partindo do 
princípio que 

seria possível assegurar o consumo recorrendo somente à 
utilização de toda a capacidade instalada das centrais a 

carvão e a centrais de ciclo combinado a gás natural, 
as emissões atingiriam 25,7 milhões de toneladas de 

CO2. Este valor corresponderia ao dobro do atual, 
cerca de 40 % do total de emissões de gases com 
efeito de estufa de Portugal.

António Sá da Costa, Presidente da Direção da Associação 
Portuguesa de Energias Renováveis, afirmou recentemente o seguinte:

 “Os benefícios na aposta na eletricidade renovável são elucidativos: 
só em 2016 induziram um ganho económico por redução do preço de 
mercado de 900 M€ 
e evitaram a impor-
tação de 890 M€ de 
combustíveis fósseis, 
o que ultrapassa lar-
gamente o facto de 
ainda receberem uma 
tarifa bonificada. Para 
além disso, o cluster 
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científico, tecnológico e industrial deste setor está cada vez mais forta-
lecido, sendo responsável por um volume de exportação de mais de 400 
M€.”

Por outro lado, Francisco Ferreira, Presidente da Direção ZERO, con-
sidera que:

 “Deixar de apostar nas energias renováveis é um erro que não po-
demos deixar que aconteça, para além de manter também a aposta na 
eficiência energética. A aposta nestes setores permitirá retirar inúmeras 
pessoas da pobreza energética, contribuirá para criar mais empregos e 
para a melhoria da saúde das populações, reduzindo o nosso impacte 
no ambiente. Para tal é preciso que as instâncias europeias e nacionais 
deem um sinal claro nas suas políticas de aposta nestes setores e num 
compromisso efetivo com a questão das alterações climáticas”.

Num estudo recente, Luísa Schmidt, investigadora principal do Institu-
to de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e na sequência de um 
inquérito sobre sustentabilidade no nosso país aponta o setor das ener-
gias renováveis como a 3.ª prioridade, logo após a Educação/Formação 
e o Turismo.

Conclusão
As capacidades necessárias para desenvolver e manter as energias re-

nováveis estão ainda a emergir em concelhos menos desenvolvidos e vão 
ser necessárias para apoiar uma maior implementação.

• A descentralização da produção de energia é uma tendência, com 
a integração da produção numa rede inteligente e flexível, agregando 
pequenos produtores, consumidores, veículos elétricos e capacidades 
de armazenamento em baterias que está a revolucionar o paradigma da 
energia.

• A tendência para o crescimento da capacidade instalada, sobretudo 
ao nível do autoconsumo fotovoltaico, está a verificar-se, requerendo 
cada vez mais meios técnicos e recursos humanos.

• As atividades de I&D requerem melhorias no mapeamento de recur-
sos, no desenvolvimento de tecnologias novas e existentes e o contínuo 
desenvolvimento de baterias de menor custo para armazenamento de 
eletricidade dentro e fora da rede. As perspetivas para outras energias 
renováveis também dependem dos níveis de restrições de carbono acor-
dados, da legislação e regulamentação, dos preços dos combustíveis fós-
seis e como os custos de capital evoluem relativamente aos de outras 

tecnologias. Estas podem tornar-se cada vez mais competitivas à medida 
que os custos externos dos impactes ambientais e outros impactes de 
outros recursos sejam tomados em conta através de novas políticas e 
outras medidas.

O caminho futuro
• Portugal é um país com escassos recursos energéticos próprios, no-

meadamente aqueles que asseguram a generalidade das necessidades 
energéticas da maioria dos países desenvolvimento (como o petróleo, o 
carvão e o gás).

• Tal escassez conduz a uma elevada dependência energética em re-
lação ao exterior, sendo totalmente dependente das importações de 
fontes primárias de origem fóssil e com uma contribuição das energias 
hídrica (fortemente dependente das condições climatéricas), eólica, so-
lar e geotérmica, biogás e de lenha e resíduos, que importa aumentar.

• Portugal está assim perante uma, ainda reduzida, diversificação da 
oferta energética primária, aliada à escassez de recursos próprios, que 
conduz a uma maior vulnerabilidade do sistema energético às flutuações 
dos preços internacionais, nomeadamente do preço do petróleo, exigin-
do esforços no sentido de aumentar a diversificação.

• Assim que forem desbloqueadas as interligações elétricas para o 
mercado europeu de energia, Portugal e Espanha passam a ter acesso à 
venda de energia de origem renovável na Europa estimulando o cresci-
mento da energia de origem solar. 

• A produção de eletricidade de origem renovável deverá aumentar 
42% em Portugal até 2030, o que significa mais 8.000 GWh, enquanto 
a produção não renovável manterá a tendência de queda dos últimos 
anos, de acordo com a Delloite.

Fontes: 
http://observador.pt/2017/02/05/governo-anuncia-800-milhoes-em-

-energias-renovaveis/
http://expresso.sapo.pt/economia/2017-01-29-Secretario-de-Estado-

-da-Energia-vai-a-Franca-promover-interligacoes-e-energia-solar
Congresso APREN 2016
“Primeiro grande inquérito sobre sustentabilidade”-Observa,ICS-Lis-

boa, 2016

Manuel Vieira, professor

Mercado das Energias Renováveis
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D a i l y - E n g l i s h

On the day we were selected to participate in the Erasmus + program, 
we were euphoric for a new opportunity and a new experience. On Feb-
ruary 15th we were excited about the day of departure. When we got 
to the airport we felt a “nervousness” in the belly - for some it was a 
first plane trip. We got off the plane and landed in Frankfurt, where we 
stopped for about 2 hours. We had lunch and then we travelled to Za-
greb, and from there to Varazdin. At the entrance we found a teacher 
Ivanna, who guided us through the city. At dinner time we came across 
different foods from what we are used to, it was strange, because food 
was not so good.

In the Croatian school, Eletrostrojarska Skola Varazdin, which we vis-
ited, we made many friends, (rare were the friends). The school is very 
different from ours, it has more electronic equipment, fewer students in 
the classes, and students only have classes in the morning.

In addition to the activities that took place at the school, there were 
three visits, one to the Varazdin center, the other to the Ducati energy 
factory, and another to Zagreb. In Zagreb we went to the center, visited 
certain places, and also saw some of the Carnival of Croatia.

Fábio André Machado, Nelson Dias, Carlos Miranda, Pedro Lemos, Pedro Pereira e 

Rafael Neto – MA10

Students From The 10th Grade
Across Europe

Our Trip To Croacia

We are loving this experience in a different country although this trip 
has been an emotional roller coaster…The most important thing is that 
we managed to deal with all of those emotions and help each other! We 
are in Poland, in a small town called Pszczyna which is very quiet simple 
but very beautiful; the Polish people are very friendly! 

The school that received us is awesome, the principle is a very nice 
person and helps us with everything we need including having the best 
time, activities and fun in Poland.

The dormitory’s nice - the girls in one room and the boys are divided 
in two rooms. The teacher that is with us - Joao Fontes - is great, we can 
always count on him when we need and he can count on us to behave 
decently! 

We have activities every day, we visited Auschwitz, some enterpris-
es and the mountains and we also did some workshops related to our 

course and more. We are always busy doing or visiting something new! 
Marcin is our guide and the principle’s son; he’s a shy person but very 
nice as well. Grzegorz is Marcin’s brother and our photographer; when 
we visit something new, he is always with us taking photos and spending 
time with us, then we have Joanna - she’s in the dormitory watching us, 
she’s nice. The only thing that is still a little confusing for us is the lunch 
and dinner time and the food is really different - lunch and dinner hours 
are strange - we eat lunch at 4 pm and have dinner at 7 pm. 

But beside that we are getting along really well like a big family! 
See you all really soon.
Carla Quitéria, Vasco Provedora, Carlos Sá, Pedro Araújo, Pedro Oliveira, João Silva, Jorge 

Pacheco e Renata Pedrosa, PM3

Paulo Barbosa e Simão Lima, MA10

Andreia Sousa e Soraia Ribeiro, MA9

Our Life Experience In Poland...
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We are writing from Wales, United Kingdom (Wrexham) and we are 
here to talk about our trip. Since we got here we have always been well 
received and the Welsh people are very nice and friendly. The weather 
here is colder than in Portugal but so far we’ve been lucky. We are liv-
ing in Wrexham village in a students’ residence and we are very well 
installed. Food is not as good as the Portuguese food but we try to man-
age.

We are studying at College Cambria that gives us the opportunity of 
doing things that we can’t do in our school. The College premises are 
very good. We have done a workshop of “hand skill tools” and we have 
done a hammer. We have also worked in 2 different garages and fixed a 
lot of cars. Since the beginning of our work, the students and the teach-
ers have tried to help us to understand what we are doing and they ex-
plain how to do it.

So far we have done two cultural visits:  to “Erddig” that is like a pal-
ace, and then we visited the “Caernarfon Castle” that is on the North of 
Wales and was built in 1282 by King Edward I.

This Erasmus + has been a good experience and we think that is very 

important to our future.
We would like to thank our school CIOR for this opportunity.

Rui Lopes, Silvana Melo, Ângela Silva, José Simões, Paula Ferreira e Márcia Rodrigues, 

ASC15

Nuno Sousa, Pedro Oliveira, João Silva, Fernando Ferreira, Agostinho Moreira e Joel 

Rodrigues, MA9

Hello From The UK

February = Love + Joy

• February comes from the Latin word Februarius, from Latin feb-
ruare meaning to “purify” or “expiate.”

• In ancient Rome, Februarius was the “Month of Purification” and 
great festivities were held to reestablish the empire’s focus on right-
eous living.

The year 2017 has brought together St Valentine’s Day and the 
festivities of Carnival and Shrove Tuesday or Pancake day

Well, whether we believe in one or other explanation, one 
thing is for sure: St Valentine’s spirit  visited  Cior. Love, friend-
ship, affection were celebrated in a very simple activity named                    
“A Flower to You”, in portuguese “Uma Flor para Ti”. 

Class CEF - AC1 was responsible for registering the orders of 
flowers and delivering them with a special message attached 
to the chosen ones. Outcome: smiles, laughter, surprise filled 
classrooms and the AC1 postmen/ postwomen witnessed the 
happiness brought by their two hundred handmade flowers. 

The traditional love mail was also delivered in the usual 
hustle-bustle of this romantic day. Promises were made, truth 
revealed, hearts unlocked… Our Cupid had never been that 
busy!

Natália Luciano, teacher

Fact Box

1. Valentine’s Day – 14th February

Theory 1: a rebel, called Valentine administered the sacred vows of 
marriage to military men and their wives even though Claudius the 
Second banned marriages (amongst soldiers).

Theory 2: Valentine’s Day linked with Lupercalia, an ancient festi-
val (also Roman) of fertility and purification. Lupercalia is derived 

from Lupa, the legendary she-wolf who nursed the founders of Rome: 
Romulus and Remus. The feast of Lupercalia is symbolic of the found-
ing, provision and growth of the empire. Therefore, Lupercalian cer-
emonies and rituals were performed as a means to galvanize the pro-
liferation and expansion of the empire.

Fact Box
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March = Waffle

At CIOR, Carnival was not forgotten: costumes, colour  and a  wel-
coming clown at the entrance set the right atmosphere for this annual 

celebration of laughter and joy. An exhibition of bright colourful masks 
made by class AC1 decorated  the wall . Pictures speak volumes…

2. And now Carnival AT CIOR!

Carnival  is a Western Christian festive season that occurs before the 
liturgical season of Lent. It occurs during February or early March, dur-
ing the period historically known as Shrovetide.

Carnival typically involves a public celebration and/or parade com-

bining some elements of a circus, masks, and a public street party. Peo-
ple wear masks and costumes during many such celebrations, allowing 
them to lose their everyday individuality.

Fact Box

On 7th March (Tuesday ) we decided to celebrate Pancake Day in a 
traditional English way, not by doing pancakes but by turning this day 
into WAFFLE DAY! Class TASG1 was in charge of cooking golden waffles 
and serving with orange juice. 

Everyone had the unique chance to try our crispy waffle with caramel, 

chocolate or strawberry topping, or simply with cinnamon or icing sugar.
If you haven’t had the time or chance to taste TASG’s waffles, who 

knows … Waffle Day – second edition, coming soon?
In the meantime have a look at the pictures and imagine the aroma 

and flavour if you didn’t have a bite!

• comes from ‘shrive’, meaning absolution for sins by doing penance.
• The day gets its name from the tradition of Christians trying to be 

‘shriven’ before Lent. Christians would go to Confession, where they 
admit their sins to a priest and ask for absolution. A bell would be rung 

to call them to Confession, which was called the ‘pancake bell’. It’s still 
rung today.

• In the US it’s called Mardi Gras or ‘Fat Tuesday’ in French mainly 
because we use up the fatty foods before Lent.

Fact Box
Shrove Tuesday

• Pancake Day  came much later as a way of using up rich foods, like 
eggs, milk and sugar before the 40 days of fasting - Lent.

• Why pancakes? Pancakes are now forever associated with Shrove 
Tuesday as it is a sort of all-in-one way of using up some fatty foods 

before Lent.
• Eggs, milk and sugar aren’t traditionally eaten in fasting season, so 

need to be scoffed beforehand.

Fact Box
Pancake Day = Shrove Tuesday

3. WAFFLE DAY AT CIOR:  7th March
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Easter Around The World
Easter is one of the most important festivals in the Christian cal-

endar, celebrated throughout the world with great pomp and show. 
There are a few things, such as the Easter eggs, bunnies and chocolates 
that are common to Easter celebrations all over the world. Yet, we can 

see a glimpse of local traditions during the Easter festival in different 
parts of the world. Right from north to south and east to west, we find 
a tinge of local flavour in Easter celebrations in various countries across 
the world.

EASTER: PORTUGUESE TRADITIONS AND CELEBRATIONS
From Easter eggs and bunnies to religious rituals and processions, Por-

tugal celebrates Easter with fervour.
Easter in Portugal is not just about bunnies and eggs, as the country is 

rich in age-old traditions and rituals that celebrate the main feast in the 
Christian liturgical year. Domestic celebrations always include the folar, 
a sweet or savoury bread that comes with a boiled egg in the middle, 
representing rebirth and the resurrection of Christ; codfish is eaten at 
the main meal on Good Friday and Holy Saturday, due to the tradition 
of abstaining from meat until the resurrection is celebrated on Easter 
Sunday, which is always accompanied with the smell of roast lamb. Dur-
ing the Holy Week, which marks the end of Lent in the run-up to Easter, 
the deeply Catholic country is steeped in religious ritual and tradition, 
followed by all kinds of people from the smallest villages to the largest 
cities.

The season celebrates the end of the forty-day period of fasting and 
penitence known as Lent and the beginning of the Holy Week – mark-
ing the days that preceded the crucifixion and resurrection of Jesus 

Christ in the Christian tradition. As such, rituals in Portugal are many and 
vary from region to region or village to village, greatly depending where 
they are held. The experience of Easter is very plural. They range from 
Easter visits by groups from the parishes to their members, to proces-
sions, which celebrate the Passion of Christ. In cities, Easter traditions 
are more subjective, but there are several organisations which celebrate 
it with local processions during Holy Week.

Easter In Europe
Like all other festivals and holidays, Easter is also celebrated in differ-

ent fashions in different parts of the world. Many countries of Europe, 
celebrate Easter by lighting giant bonfires on hilltops and in churchyards 
on Easter Eve.

Easter In The U.K.
In Britain, Easter occurs at a different time each year. It is celebrated 

on the Sunday after the first full moon following the first day of spring. 
This means that the Easter festival can occur on any Sunday between 
March 22 and April 25.

Not only is Easter the end of the winter, it is also the end of Lent, tra-
ditionally a time of fasting in the Christian calendar. Many workers are 
treated to a long bank holiday weekend. It is therefore often a time of 
fun, celebration and for those who have been fasting… excess.

Britons will inevitably be celebrating the resurrection of Jesus Christ 
by eating large quantities of egg shaped chocolates.

Easter In Spain
Spain is well-renowned for its Semana Santa or Holy Week traditions. 

A common feature of Easter celebrations in Spain is the ubiquitous use 
of the Nazareno or penitential robe for use in processions, representing 
the Christian sacrament of penance, or reconciliation with God.

While this might seem like a rather sombre way to celebrate the resur-
rection of Christ, the festival is not without its own fun, celebration and 
culinary tradition.

On Domingo de Pascua (‘Easter Sunday’), it is traditional in Spanish 
culture for a godfather to present his godchild with a cake known as ‘La 
Mona de Pascua’.

Easter In Germany
In Germany, Easter is known by the name of Ostern. Easter holidays 

for children last for about three weeks. Good Friday, Easter Saturday and 
Easter Sunday are the days when people do not work at all.

Easter In Australia
Australia is the land of people that belongs to a number of countries. 

Different people have brought in different traditions with them, due to 
which, Easter celebrations take place in a variety of ways.

Easter In U.S.
Easter is one of the most popular festivals across the United States. 

Though Easter has a religious background, it has assumed to have more 
of a secular character in the United States.

Easter In France
The historic country of France celebrates Easter with a lot of enthu-

siasm and zeal. Known as Paques in French, Easter is one of the major 
festivals in the country.

Easter In Brazil
In Brazil, Easter festivity is held with much grandeur and splendour. 

Unlike most of the other countries, Brazil has its Easter celebrations tak-
ing place in the autumn season due to its geographical location.

Augusta Salgado, teacher



[ 36 ]

I n t e r n a C I O R i z a n d o
Ao longo do segundo período deste ano letivo, o Ga-

binete de Projetos da Cior investiu muito tempo e es-
forço na execução dos projetos em curso. Trabalhou 
afincadamente para articular com as entidades parcei-
ras as melhores condições de acolhimento aos nossos 
alunos e assim garantir que estes usufruam, no decor-
rer dos seus percursos formativos, de uma experiência 
nova positiva e enriquecedora a vários níveis, através 
das dinâmicas de mobilidade em espaços e realidades 
económicas e socioculturais diversas. Procurou asse-
gurar o contacto permanente com todos os participan-

tes e responder a todas as vicissitudes, com visto ao 
êxito de cada um dos fluxos aprovados e à implemen-
tação bem-sucedida da sua estratégia de internacio-
nalização. 

Para além da elaboração de candidaturas e da ges-
tão dos projetos, o Gabinete de Projetos promove tam-
bém o acolhimento de alunos e professores de outros 
países. São inúmeras as solicitações, nomeadamente 
do país vizinho – Espanha, e a nossa escola tornou-se 
já uma referência na colocação de alunos estrangeiros 
nas Empresas e Entidades parceiras da Região.

Iniciado o se-
gundo período, e 
de acordo com o 
calendário previs-
to, chegou a vez 
dos alunos de 10º 
ano usufruírem de 
uma experiência 
de mobilidade eu-
ropeia. Assim, durante um período de duas semanas, 36 alunos selecio-
nados entre cada um dos cursos da Cior rumaram a diferentes cidades 
europeias com o objetivo de expandir as fronteiras e os conhecimentos.

O primeiro grupo de 12 alunos (seis do curso de Mecatrónica Automó-
vel, turma MA10 e seis do curso de Eletrónica, Automação e Comando, 
turma EL23) viajou para a cidade de Varazdin na Croácia, onde foi recebi-

do pelo nosso parceiro da escola Elektrostrojarska škola. O segundo gru-
po composto por 8 alunos do curso de Produção Metalomecânica, turma 
PM3 e 4 alunos do curso de Mecatrónica Automóvel, turmas MA10 e 
MA9, acompanhado pelo professor João Fontes, foi acolhido pelo par-
ceiro MTT da Polónia, na cidade de Pszczyna. O último fluxo, também 
composto por 12 alunos (6 do curso de Animador Sociocultural, turma 

Mobilidade De Alunos Do 10º Ano

Gabinete de Projetos

Como mencionamos na edição an-
terior, chegou a vez dos alunos das 
turmas PM1, EL21 e MA6 realizarem 
a sua Formação em Contexto de Tra-
balho em diferentes países da Euro-
pa. Ao longo de oito semanas, estes 
18 alunos do 12º da Escola Profissio-
nal CIOR usufruíram de experiências 
laborais em contextos diversos. 6 
alunos do curso de Produção Metalomecânica realizaram o estágio na 
empresa TOBZAMER, em Wawer, próximo de Varsóvia, na Polónia, ou-
tros 6 alunos do curso de Eletrónica e Comando desenvolveram o estágio 
na empresa Wattunit, em Constança, na Roménia e os 6 alunos do curso 
de Mecatrónica Automóvel que viajaram para Vicenza, em Itália pude-
ram pôr em prática os conhecimentos técnicos em empresas variadas 
como a Ferrari Service, Autotecnica Special Cars, Autofficina Bertacche-
G&Figli, Autofficina Fambelli di Fambelli Andrea e Auto Dal Bosco Snc Di 
Dal Bosco Diego &C.

Para estes alunos, estes estágios não se resumem apenas à aplicação 

e aprofundamento das competências profissionais - representam toda 
uma dinâmica de gestão pessoal, cultural doméstica e orçamental e que 
para alguns não foi fácil de ultrapassar. Mas apesar de algumas adversi-
dades pelo meio, e da dificuldade de adaptação à gastronomia local, às 
condições climatéricas e aos horários de trabalho das empresas, todos 
os alunos demonstraram estar satisfeitos com a experiência vivenciada.

Os alunos foram devidamente acompanhados e enquadrados nas di-
ferentes empresas por formadores dos respetivos cursos, sendo todas 
as questões logísticas asseguradas pelo Gabinete de Projetos da CIOR.

PROJETO GPS IV – GET PROFESSIONAL SKILLS IN EUROPE
Mobilidade De Alunos Finalistas
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ASC15, e seis do curso de Mecatrónica Automóvel, turma MA9) realizou-
-se na cidade de Wrexham, no País de Gales, Reino Unido e o acolhimen-
to esteve a cargo do parceiro Cambria College. 

Estes alunos integraram as atividades letivas e práticas de cada uma 
das entidades parceiras e cumpriram os planos de trabalho definidos 
pelos respetivos parceiros, que incluíam também visitas culturais e a 
empresas relevantes. Estas mobilidades proporcionaram aos alunos mo-

mentos únicos de convívio, de aprendizagem e de aprofundamento dos 
conhecimentos nas respetivas áreas de formação, e facultaram-lhes uma 
visão bem diferente das atividades realizadas em contexto de sala de 
aula ou até das empresas nacionais. Esperamos que esta experiência lhes 
tenha despertado a vontade de repetir a aventura nos próximos anos!

Mobilidade De Alunos Recém-Graduados

Dois alunos recém-graduados – Sebastião Dimas, do curso de Insta-
lações Elétricas (turma IE15) e Pedro Rodrigues, do curso de Mecatró-
nica Automóvel (turma MA5) – resolveram arriscar tudo e partir para 
mais uma aventura de cinco meses. Estes alunos que já no ano transato 
tinham beneficiado do programa Erasmus + decidiram embarcar numa 
nova experiência profissional mas desta vez escolheram um país diferen-

te. Optaram pela cidade de Barcelona, em Espanha e estão desde o início 
do mês de março a pôr em prática e a aperfeiçoar as suas competências 
profissionais, pessoais, culturais e linguísticas. Esperamos que seja um 
período de sucesso e enriquecedor a todos os níveis. A ambos, votos de 
um bom trabalho e parabéns pela coragem!

Mobilidade De Staff

O Gabinete de Projetos está já a encetar os contactos com as enti-
dades parceiras de modo a calendarizar para o terceiro período as 10 

mobilidades previstas para o Staff da CIOR. 

Depois do arranque do projeto na Roménia, país natal da entidade 
coordenadora, os parceiros deste projeto voltaram a reunir-se em Cos-
lada, Espanha, entre os dias trinta e um de janeiro e dois de fevereiro. 
Da agenda de trabalhos, constou, para além da visita às instalações da 
escola parceira acolhedora - Scoala IES Miguel Catalán, a apresentação 

dos documentos legais do projeto e dos trabalhos relativos ao tópico 
subjacente - Automação Intelectual, bem como uma visita à empresa 
Siemens.

O terceiro encontro de parceiros está agendado para a primeira sema-
na de abril e terá lugar em Roma, Itália.

PROJETO DA AÇÃO KA2 - PARCERIAS ESTRATÉGICAS -  ISTS-
HA (IMPROVING STUDENTS’ AND TEACHERS’SKILLS IN HOME 

AUTOMATION) – 2º ENCONTRO DE PARCEIROS

Participação Em Ações Da Agência Nacional Erasmus +

Com o objetivo de melhorar a gestão dos projetos e explorar os con-
teúdos do Programa ERASMUS +, os elementos do Gabinete de Projetos 
participaram, em janeiro e em fevereiro, em duas sessões de informação 
e apoio promovidas pela Agência Nacional Erasmus + Educação e Forma-
ção. A primeira foi uma sessão de esclarecimento sobre a Ação Chave 
1, relativa à mobilidade individual para fins de aprendizagem. Para esta 
ação, a Escola submeteu já a candidatura, em inícios de fevereiro, do 
projeto GPS V, de modo a permitir aos beneficiários, no próximo ano 
letivo, ainda mais oportunidades de viajar para outro país participante 

a fim de estudar, trabalhar, fazer formação e desenvolver competências 
profissionais. 

Os membros do Gabinete de Projeto estiveram também presentes no 
Workshop de apoio à Elaboração de Candidaturas à Ação-Chave 2, res-
peitante à Cooperação para a Inovação e Boas Práticas. A Cior vai pro-
curar mais uma vez cooperar com outras organizações europeias para a 
Inovação e Boas Práticas a fim de melhorar a sua oferta para os alunos e 
partilhar práticas inovadoras.

Visita De Entidades Parceiras

No dia sete de fevereiro, recebemos a visita do 
nosso parceiro da escola Sataedu, da Finlândia – 
Marko Kemppinen, e a sua colega Riita. Este par-
ceiro acolheu no transato ano letivo, no âmbito do 
Projeto GPS III, um grupo de alunos do 10º ano do 
curso de Eletrónica, Automação e Comando.

Esta reunião de trabalho incluiu, para além da 
visita às Instalações da nossa Escola e do contacto 
com os nossos alunos e professores, a aferição das 
metodologias de trabalho interinstitucional.
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Raiz Quadrada

E n t r e t a n t o
Bem Escrever

Produtos Curiosos
Alguns números resultantes da multiplicação 

de fatores inteiros apresentam os seus algaris-
mos dispostos de uma forma singular. Esses 
números, que aparecem nos chamados pro-
dutos curiosos, têm sido alvo de atenção dos 
matemáticos.

Vejamos alguns exemplos: o número 
12345679 no qual figuram, por ordem crescen-
te, todos os algarismos à exceção do 8.

Multiplicando esses números pelos múltiplos de 9 (9, 18, 27, 36,...) 
obtém-se:

12345679 x 9 = 111111111
12345679 x 18 = 222222222
12345679 x 27 = 333333333
12345679 x 36 = 444444444

Observamos que o produto é dado por um número de 9 algarismos 
iguais.

Descobrir a Regra
Descobre a regra de formação da sequên-

cia.
7
1    7
1    1    1    7
3    1    1    7
1    3    2    1    1    7 
1    1    1    3    1    2    2    1    1    7
.      .     .     .     .     .     .      .     .     .

Números e Operações
Preenche com os símbolos que representam as operações básicas da matemática (+ ,-,×,÷)

 310 20 10 2 = 220
 150 2 3 5 = 220
 270 2 1 130 = 220

Os Erros mais Comuns da Língua Portuguesa
Este artigo tem como objetivo alertar os leitores do jornal “Leituras” 

para as incorreções linguísticas mais comuns no registo oral e escrito, 
fornecendo esclarecimentos sobre como fazer um bom uso da língua 
portuguesa. Com se diz ou escreve…

Por ventura ou Porventura?
A forma correta é porventura, pois pertence à classe dos advérbios e 

escreve-se aglutinadamente. É sinónimo de “por acaso; por hipótese”.
Exemplo: Se porventura eles vierem jantar, há comida que chegue 

para todos.
Passado uma semana ou passada uma semana?
A forma correta é passada uma semana. A forma principal passado 

deve concordar em género e número com a expressão nominal que se 
lhe segue: “passadas duas horas, passados dois dias”.

Exemplo: Passada uma semana, o doente teve alta médica. 
Omelete ou Omeleta?
A forma correta é omeleta. Esta palavra deriva do francês omelette. A 

grande maioria das palavras francesas terminadas em –ette sofreu, na 
adaptação para o português, a alteração para – eta: bicicleta, camioneta, 
raqueta, entre outras.

Exemplo: Fiz uma omeleta mista para o almoço. 
Onde foste ou aonde foste?
A forma correta é aonde foste, porque o advérbio significa “a/para que 

lugar” e deve ser usado com verbos que impliquem movimento. Exem-
plo: Aonde vais nas férias de Verão?

O advérbio onde provém do latim unde e significa “em que lugar”. 
Deve ser usado com verbos que não implicam movimento. Exemplo: 
Onde estás sentado?

A hambúrguer ou o hambúrger? 
A palavra hambúrguer provêm do inglês hamburger e corresponde à 

abreviatura da expressão hamburger steak, que designa um bife à moda 
de Hamburgo.

Na adaptação deste estrangeirismo ao português, ocorreu a alteração 
de – ger para – guer e o seu género manteve-se no masculino. Exemplo: 
Pedi um hambúrguer com queijo e cebola. 

Carla Susana Azevedo, professora

Fonte: TAVARES, Sandra Duarte,  500 Erros Mais Comuns da Língua Portuguesa,

Esfera dos Livros, 2015

Juliana Oliveira, professora
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Fractais...  No Limite do Infinito!
Fractais são figuras geométricas complexas bastante interessantes, geradas por equa-

ções matemáticas. Podem ser executadas com programas de computador, com múltiplas 
formas e muita cor. 

Como característica principal podemos destacar a autossimilaridade, isto é, se am-
pliarmos um fractal, a nova imagem é semelhante ao fractal original. Matematicamente, 
pode considerar-se que dentro de si contêm cópias menores e reproduções dos mesmos, 
cada cópia contém cópias menores e o processo pode ser repetido indefinidamente. A 
infinita identidade da parte com o todo, permite compreender que as figuras fractais 
apresentam perímetro infinito num espaço delimitado.

Mandelbrot, matemático polaco, reconhecido pela contribuição para a área da geo-
metria fractal, usou gráficos de computador para criar e exibir imagens geométricas de 
fractais, obtidas por processo iterativo, ou seja, por repetição de uma fórmula inúmeras 
vezes, é dessa repetição que surge a imagem. Em 1979, descobriu o conjunto de Man-
delbrot.

A natureza é rica em estruturas fractais. Pensa, por exemplo, nas folhas de um feto 
percebemos que cada folha menor é semelhante à folha toda. Nos brócolos esta repro-
dução também é visível, ao partir um brócolo em partes mais pequenas, cada uma delas 
assemelha-se ao todo. Nos cristais de um floco de neve, se o ampliarmos ao microscópio, 
podemos observar o mesmo padrão de autossimilaridade.

Em cada fractal podemos ob-
servar verdadeiras obras de arte, 
cuja base é uma equação. Espero 
que te deixes encantar pela Ma-
temática, pelo menos entender o 
seu lado lúdico. 

Uma imagem vale mais do que 
mil palavras! Aprecia…

Andreia Araújo, professora

Cartoons
CR/GC
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Qual a origem do 
petróleo?

As plantas 
claro…

Quais 
plantas? 
São os 

animais…

Nada disso, como é óbvio, 
o petróleo tem origem na 
decomposição de matéria 
orgânica aprisionada no 

subsolo, sob condições de 
elevadas pressões.

Por isso dizemos que o petróleo é um combustível fóssil 
e, portanto, não renovável à escala humana. A sua 

origem provém da transformação, ao longo de milhões 
de anos, de restos de seres vivos, sejam estes animais ou 
vegetais! É inevitável que este recurso natural acabe em 

breve. É urgente encontrar alternativas renováveis 
viáveis como a energia solar ou eólica, entro outras! 

Que jovem brilhante!
Foi exatamente o que eu, Mikhail 
Lomonossov, propus em 1757 “o 

petróleo surge de pequenos 
corpos de animais e plantas, 

enclausurados em sedimentos sob 
alta pressão e temperatura e 

transformam-se em petróleo após 
um período inimaginável”.

C i ê n c i a  a o s  q u a d r a d o s

Arcélio Sampaio, professor
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A crusta terrestre encontra-se dividida em placas 
litosféricas que flutuam literalmente sobre uma 
quantidade inimaginável de hidrocarbonetos.

Nas camadas mais profundas do 
manto terrestre surgem, em 
condições de temperatura e 
pressão adequadas, grandes 

quantidades de hidrocarbonetos 
de origem abiótica (mineral). 

Continua no próximo Leituras…

Que idiotice! Decomposição de seres 
vivos? Bah!!! Nada disso! 

O petróleo tem origem mineral e deriva 
da acumulação de hidrocarbonetos que 
se encontram armazenados, no interior 
da Terra, a grande profundidade, desde 

a formação do planeta!
O que mais há são reservas de petróleo 

prontas a serem exploradas!

O quê? O 
petróleo vai 

acabar em breve? 
Nãaaooo…

Que grandes notícias! 
Afinal o petróleo está longe 
de acabar! Que pena para 

os tipos das energias 
renováveis…

Os hidrocarbonetos, mais leves que as camadas de solo e 
rocha sedimentares envolventes, ascendem, através de 
fendas e falhas existentes, de zonas mais profundas do 
manto para a crusta terrestre onde se acumulam sob 

camadas rochosas impermeáveis, prontos a ser 
explorados!

E tu? Qual das teorias achas mais correta?
A primeira? A segunda? Ambas?

Faz a tua pesquisa...
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C h e c k - L i s t
Entre-Capas

Considerado um dos melhores livros juvenis de 2009 pela Amazon.com, “Se Eu Ficar” chega agora 
às salas de cinema.

Naquela manhã de fevereiro, quando Mia, uma adolescente de dezassete anos, acorda, as suas preocupações 
giram à volta de decisões normais para uma rapariga da sua idade. É então que ela e a família resolvem ir dar 
um passeio de carro depois do pequeno-almoço e, numa questão de segundos, um grave acidente rouba-lhe 
todas as escolhas. Nas vinte e quatro horas que se seguem, Mia, em estado de coma, relembra a sua vida, pesa 
o que é verdadeiramente importante e, confrontada com o que faz com que valha mesmo a pena viver, tem de 
tomar a decisão mais difícil de todas.

Gayle Forman  nasceu em 5 de junho de 1970. É uma es-
critora norte-americana de ficção jovem adulta, mais 
conhecida pelo seu romance, Se Eu Ficar, que ficou em 1º 
lugar na lista de best sellers do New York Times de Ficção 
Jovem Adulta e foi transformado em filme do mesmo 
nome.

Começou a sua carreira a escrever para a revista Seven-
teen, sendo a maioria dos seus artigos centrada nos jo-
vens e em preocupações sociais. Mais tarde tornou-se 
uma jornalista freelance para publicações como a revista 
Cosmopolitan, Seventeen e Elle, entre outras revistas.

Em 2002, ela e o seu marido, Nick, fizeram uma viagem à 
volta do mundo, o que lhe trouxe uma riqueza de expe-
riências e de informações que mais tarde serviram como 
base para o seu primeiro livro, um diário de viagem. Em 

Augusta Salgado, professora
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A adaptação do filme Se eu Ficar, protagonizado por 
Chloë Grace Moretz, foi lançado nos Estados Unidos em 
22 de agosto de 2014.

Passaram três anos desde que o amor de Adam ajudou Mia a recuperar após o trágico acidente que vitimou 
a sua família - e três anos desde que Mia decidiu afastá-lo da sua vida sem lhe dar explicações. Quando uma 
noite os seus caminhos se cruzam na cidade de Nova Iorque, ambos têm a oportunidade de se confrontar com 
os fantasmas do passado e de abrir o coração ao futuro. Mas conseguirão perdoar-se um ao outro antes de cada 
um ter de regressar à vida tal como a deixaram?

É já no final do livro que nos chegam as respostas a estas perguntas, em dois momentos muito tocantes e de 
uma beleza muito pura – a perda, a aceitação, o reencontro. E depois, uma conclusão que merecia mais pági-
nas, mais tempo para respirar e para viver na mente dos leitores, mas que, ainda assim, não estraga a restante 
experiência de leitura, uma leitura mais pesada do que a do primeiro livro, mas também mais profunda, mais 
crua e mais real. 

2007, ela publicou o seu primeiro romance para jovens 
adultos, intitulado Sisters In Sanity, baseado num artigo 
que tinha escrito para a revista Seventeen. O seu roman-
ce mais recente Se Eu ficar, fez Forman ganhar vários 
prémios, entre os quais se inclui o Indie Choice Award 
de 2010.

Se Eu Ficar é um livro sobre uma jovem de 17 anos cha-
mada Mia que se envolveu num trágico acidente de car-
ro. O romance segue a experiência de Mia enquanto ela 
se encontra em coma. 

A sequência de Se eu Ficar, Espera por mim, contada a 
partir do ponto de vista de Adam,  foi lançada, em 2011. 
É um romance sobre o relacionamento de Adam e Mia 
depois do acidente.
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Pedro Veloso, professor
Adaptado de c7nema.net

Logan: The Wolverine

E se este ano Trainspotting teve um regresso nostálgico, o último 

capítulo da trilogia de Logan não poderia ser mais antagónico e ape-

nas focado em si, menosprezando completamente o tom previsível, 

juvenil e aligeirado que havia caracterizado as anteriores incursões da 

personagem de Wolverine (Hugh Jackman) na saga X-Men. O resulta-

do? O filme mais corajoso em torno de uma personagem da Marvel 

até agora.

É o ano de 2024 e a população mutante está bastante reduzida. A Lo-

gan/Wolverine o único amigo que resta é o seu tutor, Professor Xavier, 

que sofre de uma doença neuro degenerativa que não lhe deixa em 

plena posse das suas capacidades extraordinárias. Bêbado e depressi-

vo, ganha a vida como chaffeur para poder pagar os medicamentos ao 

Professor, ao mesmo tempo que planeia o seu suicídio. Até encontrar 

uma criança mexicana com os mesmos poderes que os seus, podendo 

ser (ou não) a sua filha. Segue-se então um intenso jogo de gato-e-rato 

na tentativa de levar a criança à comunidade de onde foi roubada, ao 

mesmo tempo que membros sádicos de uma empresa farmacêutica a 

perseguem para finalidade experimentais.

Os heróis estão cansados. Velhos e gastos tentam, a custo, sobrevi-

ver economicamente num mundo que já não conseguem mais mudar. 

O filme de James Mangold lida com temas tão adultos como a pater-

nalidade, os limites da engenharia genética, o recente conflito social 

entre os EUA-México e, finalmente, a morte como o fim de tudo. O 

realizador e ator continuam o trilho de violência que o Deadpool havia 

aberto e levam-na a um nível ainda mais gráfico e sério. A classificação 

que recebeu é de um R pesadíssimo que torna o filme definitivamen-

te não aconselhável para crianças. E é isso, associado à maturidade 

com que fala dos temas a que se propõe, que impressiona, misturando 

found footage com terror, drama familiar com road movie, western 

com super-heróis, tudo no mesmo filme. Nem falta o uso de excertos 

de Shane e, de facto, a intriga acabará por lembrar bem a do clássico 

George Stevens, mas como se fosse filmado por Sam Peckinpah.

Mesmo que Mangold não seja o mais elucidado dos cineastas, a vi-

são que pretende trazer é de algo mais adulto e raro no sistema. Nem 

Snyder, nem Vaughn fizeram ainda um filme assim, com um tratamen-

to tão cru das personagens e tão ausente de esperanças. E os crédi-

tos correm ao som do intimidante The Man Comes Around de Johnny 

Cash. Não haverá nenhuma cena depois deles. Wolverine, felizmente, 

acaba mesmo aqui.
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Hot Point -  iTek

Num mundo cada vez mais digital, onde a troca de informação e o 
tráfego de dados é cada vez maior, as tecnologias de armazenamento 
que hoje existem começam a ficar sem capacidade de dar resposta a 
tamanha quantidade de informação digital. Um obstáculo igual a muitos 
que o mundo da ciência foi encontrando ao longo dos tempos, e como 
tal, um obstáculo que eles poderão conseguir ultrapassar no futuro.

Um grupo de pesquisa-
dores da Universidade da 
Colômbia e do New York 
Genome Center, juntaram-
-se para fazer um estudo 
sobre armazenamento de 
dados, num disco rígido 
feito de material biológico 
e natural, o ADN – Ácido 
Desoxirribonucleico. Rea-
lizaram um teste com uma 
quantidade apreciável de 
dados digitais (documen-
tos, filmes, etc.) e a verdade 
é que conseguiram recupe-
rar estes dados sem qual-
quer tipo de erro.

No entanto, que se pen-
sarmos bem, isto não é ne-
nhuma surpresa, pois em-
presas como a Microsoft já vêm olhando para as possíveis aplicações do 
ADN como uma opção de armazenamento.

O ADN é, por natureza, o sistema biológico de armazenamento de da-
dos. Não sob a forma de gigabytes ou terabytes, mas sim sob a forma de 
genes que codificam todas as características de um indivíduo, desde a 
cor dos olhos até à propensão para determinadas doenças hereditárias. 
A sua capacidade de armazenamento é tão grande que uma só grama de 

ADN tem a capacidade de reter 215.000 vezes mais dados que um disco 
rígido de um terabyte. Além disso, se conservado nas condições ideais é 
extremamente durável.

Embora ainda estejamos a descobrir as potencialidades e capacida-
des do ADN, é provável que, no futuro, tenhamos à disposição um novo 
tipo de disco rígido com capacidades quase ilimitadas. No entanto o ADN 

também tem as suas debi-
lidades. A principal é que a 
molécula de ADN decom-
põe-se sequencialmente, 
ou seja, perdemos informa-
ções quanto mais vezes ela 
for lida. Outra questão que 
se coloca é que, quando 
envia informações, utiliza 
códigos fonte que com-
partimentam os dados em 
pequenos pacotes e, nes-
te momento, os cientistas 
ainda só conseguiram criar 
e sequenciar a informação 
em pequenos lotes, o que 
por si só significa que se 
tivermos grandes quanti-
dades de informação, esta 
terá de ser partida e alguns 

dados correm o risco de se perder.
Porém, e felizmente, o ADN é fácil de ser replicado. Portanto, agora é 

só uma questão de esperarmos e ver o que o futuro nos reserva.

Fonte: artigo de Fernanda Viegas em https://www.maistecnologia.com

Recolha e adaptação: A. Sampaio, professor

ADN
A Última Fronteira
do Mundo Digital
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NINTENDO SWITCH

É já a partir deste mês que 
a Nintendo volta a atacar em 
força o mercado dos videojo-
gos com uma nova consola, a 
Nintendo Switch. 

Mas será que conseguirá fa-
zer frente às consolidadas má-
quinas da Sony e da Microsoft, 
a Playstation 4 e a Xbox One? 

Bom, provavelmente nem 
será esse o principal objetivo 
da Nintendo. Bem ao jeito da 
marca, a nova Nintendo Switch 
traz-nos um conceito diferente 
– dar portabilidade à nossa 
consola caseira. 

Mas será que conseguiu? 
Antes de mais, a consola é 

realmente interessante e pro-
missora. Apresenta o que to-
dos os jogadores sempre sonharam: ter uma consola caseira interessan-
te e levá-la facilmente para todo o lado, mantendo a qualidade gráfica 
dos jogos. No entanto, embora a Nintendo Switch venha substituir a Wii 
U, a marca manterá no mercado as consolas portáteis Nintendo DS, que 
continuam um sucesso de vendas.

Bom, mas vale lá falar um pouco mais da Nintendo Switch. A consola 
não é muito grande e apresenta um bom design. Fica bem ao pé da te-
levisão e vem com a opção de cor cinza ou mais colorida. Os comandos 
são os novos Joy-Con. Estes pequenos comandos são precisos e têm uma 
tecnologia muito avançada. Só mesmo experimentando para se perce-
ber que os vários sensores do comando são simplesmente incríveis, prin-
cipalmente num comando tão pequeno. 

A principal funcionalidade de que a marca nipónica se congratula, a 
portabilidade, funciona em pleno e é tão simples quanto estar a jogar na 
consola, tirar o “tablet” da dock e continuar a jogar. Assim que retiramos 
a consola da dock, o jogo continua no tablet, tal e qual como estava. 
Mesmo a redução da resolução não se nota, até porque passamos de 
um ecrã de televisão (normalmente superior a 40 polegadas) para um 
de 6,2 polegadas.

Em termos de especificações gerais, embora a Nintendo não tenha 
revelado quais os processadores que a consola utiliza, há outras informa-
ções que podemos retirar. O ecrã tátil capacitivo é de 6,2 polegadas com 

resolução HD, no entanto a escolha por esta resolução tem como obje-
tivo a poupança de bateria quando utilizamos a consola como tablet, já 
que num ecrã de 6,2 polegadas a resolução não é tão notória. Quando se 
utiliza a consola na dockstation, a resolução utilizada é Full HD.

A bateria terá uma duração entre três a seis horas, dependendo de vá-
rios fatores como qual o jogo utilizado e se utilizamos o ecrã tátil muitas 
vezes. No entanto a Nintendo Switch utiliza o cabo USB-C, o que permite 
carregar a consola através de uma powerbank.

Ainda devido à bateria, também o processamento será reduzido quan-
do utilizado em tablet, já que com um ecrã HD também não será preciso 
tanto poder de processamento. Tudo com o objetivo de poupar a bateria 
e dar-lhe a maior duração possível.

Os comandos repletos de funcionalidades, incluem acelerómetro e 
sensores de movimentos, acionamento de câmara e partilha nas redes 
sociais, entre outros. Têm também um sistema vibratório de grande qua-
lidade, que a Nintendo apelida de HD, pois permitirá sensações subtis 
e muito realistas. A vibração é tão detalhada que será possível sentir a 
vibração de cubos de gelo individuais a colidirem dentro de um copo, ao 
agitar o comando.

Sem dúvida um produto apetecível onde aplicar o folar dos padrinhos!
Fonte: artigo de Bruno Peralta em https://www.maistecnologia.com

Recolha e adaptação: A. Sampaio, professor

Hot Point -  PlayZone
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Super Mário Run

Mantemo-nos focados na Nintendo e no clássico Super Mario Bros, 
neste caso na adaptação de um dos jogos mais famosos de sempre aos 
smartphones.

Falamos do Super Mario Run que, depois de chegar à plataforma IOS 
(iPad, iPhone, Mac), está prestes a atacar os dispositivos móveis com 
sistema operativo Android.

De facto, depois de Pokémon Go, Super Mario Run é o título que tem 
tomado de assalto os tops de descargas de jogos. Depois da versão para 
iOS ter estreado a 16 de dezembro, há algum tempo que é possível fazer 
o pré-registo da variante para Android. O período de espera está quase 
a terminar, prometeu a Nintendo que adiantou já data de lançamento. 
A novidade foi adiantada através da conta de Twitter da filial americana 
da Nintendo que adiantou março como a data de chegada, sem precisar 
mais detalhes.

O atraso do lançamento para a variante Android, que já vai em cerca 
de três meses, tem estado a penalizar a entrada em massa deste jogo no 
quotidiano. O êxito estará à partida garantido, a julgar pelos números de 
download que se têm registado na App Store da Apple.

Será que os jogadores com equipamentos Android vão conseguir sus-
ter a ansiedade muito mais tempo ou estarão a expirar o entusiasmo? 
Acreditamos que sim. 

Assim sendo, só resta aguardar que durante este mês ocorra finalmen-
te o lançamento. Entretanto já podes fazer o pré-registo no Google Play.

Fonte: artigo de André Torres em https://www.maistecnologia.com

Recolha e adaptação: A. Sampaio, professor
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Estás Farto do Teu Android?
Dá-lhe uma nova vida

Todos os smartphones correm um sistema operativo e, sem ele, não 
passam de um objeto completamente inútil.

Ao longo dos anos e da evolução dos smartphones vários sistemas 
operativos foram surgindo e a maioria, por diversos motivos, desapare-
ceu deixando lugar aos mais fortes e estáveis como é o caso da Apple, 
com o iOS, da Microsoft, com o Windows Phone ou Windows Mobile, e 
da Google, com o Android.

Tal como num computador pessoal podemos instalar várias versões 
de um sistema operativo, como por exemplo, e no caso da Microsoft, 
o Windows 7, o Windows 8, ou o Windows 10, também podemos fazer 
semelhante num smartphone.

São diversas as razões que nos levam a comprar um determinado 
smartphone mas a maioria passa pela “moda”, pela marca, pelas carac-
terísticas técnicas, pelo design, pelo orçamento disponível, pela relação 
qualidade-preço, enfim, uma série de razões e, claro, umas mais válidas 
que outras.

Normalmente, quando compramos um smartphone recente, este está 
já “equipado” com uma das últimas versões do sistema operativo e a 
maioria das marcas fornecem atualizações OTA (over the air) durante um 
curto período de tempo ou até à produção de um novo modelo.

E é aqui que reside o problema para muitos utilizadores. O sistema 
operativo começa a tornar-se enfadonho, desatualizado, lento, levando 
mesmo alguns à troca de smartphone.

Sendo o sistema operativo Android um sistema de código aberto, isto 
é, o código do sistema é disponibilizado de forma gratuita, muitos uti-

lizadores tentaram modificá-lo para responder às suas necessidades e, 
muitas vezes, melhorá-lo.

Assim surgiu, em 2009, a CyanogenMod, também conhecida por CM, 
que pretendia modificar o Android dando prioridade ao desempenho e 
interface mais funcional oferecendo uma variedade de funções e melho-
ramentos que não eram, normalmente, encontradas em versões edita-
das pelos fabricantes de smartphones.

Estes sistemas operativos, modificados ou não, são apelidados de 
ROM (read-only memory) que, de uma forma muito redutora, se refere 
à memória interna do smartphone onde o firmware e aplicações são 
gravados.

Em dezembro de 2016, a CyanogenMod anunciou que não iria dar 
continuidade ao projeto e encerrar todos os seus serviços e desenvolvi-
mento de ROMs para Android.

Sem perder tempo, um grupo de programadores criou um fork (iniciar 
um projeto independente com base no código de um projeto já existen-
te) do CyanogenMod, ao qual deram o nome de LineageOS.

Para o comum mortal, fazer uma atualização à ROM, sem ser pelo mé-
todo OTA, é um bicho de sete cabeças. E, realmente, não é para menos! 
Ao fazê-lo, correm-se vários riscos sendo que o primeiro de todos é a 
perda da garantia e, em última instância, a inutilização do smartphone. 
Mas, se for realizado com o cuidado necessário e paciência q.b., estou 
certo que tudo correrá bem.

O primeiro passo, para quem se inicia nestas atividades, é tentar per-
ceber o processo de arranque do sistema assim que se pressiona o botão 
de “Ligar”.

Ao analisar o diagrama (bastante simplificado) à esquerda, podemos 
verificar que se apenas pressionarmos o botão de “Ligar” será iniciado o 
sistema normalmente, mas, se juntamente com esse botão, pressionar-
mos outros, o Bootloader enviará o sistema para o modo de recuperação 
(Recovery Mode) ou para o modo Fastboot. Estas combinações variam 
de smartphone para smartphone mas, normalmente, são conseguidas 
pressionando simultaneamente o botão de “Ligar” mais uma ou as duas 

teclas de “Volume”.
Nas imagens ao 

lado podemos ve-
rificar o que nos 
pode mostrar um 
arranque em Fas-
tboot e um arran-
que em Recovery 
Mode.

Hot Point -  AppDroid

Pedro Veloso, professor
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Já parecem uns “experts” por conseguirem entrar nestes modos ou 
por estarem a tentar mas, até agora, ainda nada de concreto foi reali-
zado.

Devem, antes de mais, verificar se existe 
alguma ROM compatível com o vosso smart-
phone (marca e modelo) no link ao lado.

Depois devem tentar perceber que versão 
Android corre no vosso smartphone e ava-
liar a razão pela qual pretendem mudar de 
ROM.

A LineageOS fornece, dependendo do 
modelo, várias versões do Android incluindo a última (v7) apelidada de 
NOUGAT e referida na página como LineageOS 14.1.

Havendo uma ROM para o vosso smartphone, na página para a qual 
serão redirecionados, basta seguir as instruções e cautelas que se en-
contram descritas.

Normalmente é necessário executar quatro ou cinco passos:
1.º Desbloquear o Bootloader, que costuma vir bloqueado de fábrica. 

Note-se que será neste momento que perdem a garantia dada pelo fa-
bricante;

2.º Instalar uma nova Recovery. Através desta será possível instalar a 
nova ROM. Há duas bastante conhecidas: a CWM (ClockWork Mod) e 
TWRP (Team Win Recovery Project). Para este fim aconselho a TWRP;

3.º Descarregar a ROM da página e instalá-la via Recovery;
4.º Descarregar e instalar, via Recovery, o pacote de aplicações básicas 

da Google que contém, por exemplo, a Google Play;
5.º Embora facultativo, instalar o pacote que permite fazer Root de 

forma a que o utilizador passe a ser administrador do sistema.
Antes de partir para o primeiro passo é necessário instalar os drivers 

USB para o vosso smartphone e os drivers ADB (Android Debug Bridge) 
e habilitar a “Depuração Android (ou USB)”.

Esta opção não se encontra, por defeito, nos menus do Android. Para 
a encontrar há que seguir os seguintes passos:

1º Menu > Definições > Acerca do telefone
Na opção “Núme-

ro de compilação” 
toquem várias vezes 
seguidas até vos ser 
dito que “Ativou as 
opções de progra-
mador!”

Após isto, uma 
nova opção ficará 
disponível nas “De-
finições” do telefo-
ne como mostra a 

seguinte imagem:

Entrar nas Opções de programa-
dor e ativar a Depuração Android.

Este passo é necessário para, de-
pois, dar continuidade ao processo 
de desbloqueio do Bootloader que 
devem estar descritos na página da 
vossa ROM.

Depois de realizado, o vosso 
Bootloader deve dizer “Phone Unloc-
ked” ou outra mensagem semelhante 
pois, tanto a imagem do Bootloader 
como o texto podem ser diferentes de-
pendendo do smartphone em causa.

O passo seguinte (2.º da lista anterior) será instalar a nova imagem de 
“Recovery” para obterem o que mostra a imagem abaixo.

A partir deste ponto só têm de garantir 
que têm o ficheiro da ROM no cartão SD (ex-
terno), fazer um backup da vossa ROM, e se-
guir as restantes instruções que devem pas-
sar por fazer um “Wipe” (limpar, apagar) aos 
dados do telefone, a(s) Cache(s) e formatar 
o sistema. Mas não se assustem, o pior já 
passou. Agora basta fazer “Install” e selecio-
nar o ficheiro da 
ROM (em formato 
*.zip) e avançar.

No final, se 
tudo correr bem 
basta instalar o 

pacote de aplicações da Google, selecionar a 
opção “Reboot System” e desfrutar do novo 
sistema operativo livre de toda a “tralha” que 
os operadores e fabricantes nos pré-instalam.

Nota final: todos os passos ou con-
selhos deste artigo variam de acordo 
com o equipamento e não pretende 
ser um manual de instalação sendo, 
apenas, informativo. Caso os siga, 
que seja como último recurso, à sua 
responsabilidade e ciente que perde-
rá todos os dados guardados. Qual-
quer problema que surja pode, efeti-
vamente, inutilizar o smartphone.
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Um livro que gostaste de ler
“A Mensagem”, de 
Fernando Pessoa

A música da tua vida
“Gets me through”, 
Ozzy Osbourne

A frase que mais te irrita
“Rock é só barulho!”

O filme que mais te marcou
“Kill Bill”

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast-food ou comida tradicional?
Comida tradicional

Disciplina preferida
Educação Física

Artista de cinema preferido
Johnny Depp

Animal de estimação
Gato

Sobremesa preferida
Crepe com gelado

De quem gostarias de ler as memórias
Fidel Castro

A viagem de sonho
Índia

Mulher Ideal
Simpática, inteligente e dotada

Qualidades que mais aprecias
Frontalidade e teimosia

O que não dispensarias numa ilha deserta
Um barco

(In)Confidências

João Silva, ER9

E m A l t a
B a i x a

O Leituras é uma 
iniciativa muito 
bem pensada já 
há vários anos. 
Estamos a falar 
de um jornal que 
informa as diver-

sas atividades da escola, discute e 
fala sobre jogos da atualidade e dos 
filmes mais esperados durante cada 
período escolar. Está muito bem or-
ganizado e com ideias bem estrutu-
radas. Acho que devem continuar o 
excelente trabalho que têm vindo a 
fazer ao longo destes últimos anos.

Lucas Ribeiro, EL22

A meu ver o 
Leituras é uma 
mais-valia para 
todos os alunos 
da CIOR. Ajuda-
-nos a conhecer 
melhor a escola, 

os professores, as atividades letivas 
feito ao longo do ano, e também no-
tícias da atualidade. A qualidade, o 
formato e o conteúdo do jornal es-
tão bastante bem trabalhados o que 
leva a uma melhor leitura, acabando 
por ser mais cativante. 

João Marinho, PM2

Na minha opi-
nião o jornal Lei-
turas é um jornal 
muito informati-
vo para todos os 
alunos indepen-
dentemente das 

idades. Temos também de agrade-
cer a todas as pessoas que traba-
lham para a realização do mesmo. 
Pois ele fala sobre o que se passa na 
escola, dá-nos informações sobre as 
novas tecnologias, e muito mais.

Diogo Sá, MA8

Na minha opi-
nião, o Leituras 
é muito fixe, por-
que ficamos a sa-
ber de várias in-
formações sobre 
os outros cursos, 

algumas atividades realizadas pela 
nossa Escola e conhecemos vários 
filmes e jogos. O Leituras é um jor-
nal interessante para mais tarde re-
cordar os momentos que passamos 
aqui.

Simão Araújo, IE16

Na minha opi-
nião o Leituras 
está muito bem 
constituído e 
bem organizado. 
É composto por 
ilustrações bas-

tantes criativas pois cativa os alunos 
e professores a ler o que realmente 
interessa e não se limita apenas a 
imagens.
Numa visão geral é bastante com-
pleto e pessoalmente gosto de o ler, 
pois informa e fala em vários pontos 
que são importantes para reconhe-
cermos a “casa” onde estudamos.

Pedro Barbosa, MA7

Na minha opi-
nião, o jornal es-
colar Leituras é 
uma boa forma 
de  dar a conhe-
cer a toda a co-
munidade esco-

lar um pouco do que se faz na CIOR.
O Leituras permite assim com que 
fiquemos a saber das atividades rea-
lizadas, visitas de estudo e estágios 
no estrangeiro, para além disto tam-
bém nos oferece uma parte de lazer 
como filmes e passatempos.
Desejo assim que este jornal dure 
por longos anos e que continue a fa-
zer o excelente trabalho de mostrar 
a grande escola que temos.

Carla Silva, ASC14
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Um livro que gostaste de ler
“A Mensagem”, de 
Fernando Pessoa

A música da tua vida
“Gets me through”, 
Ozzy Osbourne

A frase que mais te irrita
“Rock é só barulho!”

O filme que mais te marcou
“Kill Bill”

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast-food ou comida tradicional?
Comida tradicional

Disciplina preferida
Educação Física

Artista de cinema preferido
Johnny Depp

Animal de estimação
Gato

Sobremesa preferida
Crepe com gelado

De quem gostarias de ler as memórias
Fidel Castro

A viagem de sonho
Índia

Mulher Ideal
Simpática, inteligente e dotada

Qualidades que mais aprecias
Frontalidade e teimosia

O que não dispensarias numa ilha deserta
Um barco

O meu nome é Diogo Domingues.

Moro na Freguesia de Azurém, na cidade de Guimarães.

Nasci no dia 25 de agosto.

No dia do meu aniversário gosto de estar rodeado pelos meus familiares 
e amigos.

As pessoas dizem que tenho jeito para conduzir tudo que tenha rodas e 
um motor.

Produzo muito mais quando me sinto motivado e empolgado com algum 
projeto.

Sinto-me feliz quando vejo as pessoas alegres e divertidas ao meu redor.

Comovo-me quando assisto a um filme triste e a realidades de vida muito 
difíceis.

Adoro viajar, passear e conhecer gente divertida.

Detesto falta de ética, inveja e injustiça.

Num filme interpretaria a personagem principal. Por vezes gosto de sentir 
que estou no centro da ação.

Um dos meus sonhos é participar num campeonato de WTCC.

Acredito que os sonhos se podem tornar realidade, desde que não 
paremos de lutar por isso.

O Leituras para mim é importante, pois informa toda a comunidade 
escolar de todas as atividades que se realizam na escola, como outros 
assuntos interessantes, desde filmes, livros e passatempos. Parabéns à 
equipa que está a realizar um bom trabalho.

Se fosse um animal seria um Leão: têm uma forte liderança, tomam a 
dianteira dos problemas e gostam de liderar e direcionar a sua alcateia.

Por um dia gostava de ser bombeiro para poder socorrer quem mais 
precisa.

Se ganhasse o Euromilhões fazia uma viagem pelo mundo para conhecer 
novas culturas e realidades de vida diferentes.

Os computadores para mim são são uma ferramenta de trabalho 
indispensável para os dias de hoje.

O que faltou perguntar foi... como ocupo os meus tempos livres.

Um livro que gostaste de ler
“Se eu ficar…”, de Gayle  
Froman

A música da tua vida
“Touch the Sky”, Hillsong 
United

A frase que mais te irrita
“Comer Nutella faz mal”

O filme que mais te marcou
“Courageous”

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast food ou comida tradicional?
Comida tradicional

Disciplina preferida
Psicologia

Artista de cinema preferido
Não tenho

Animal de estimação
Gato

Sobremesa preferida
Bolo de bolacha

De quem gostarias de ler as memórias
Nelson Mandela

A viagem de sonho
Amazónia

Homem Ideal
Humilde, romântico, sentido de humor

Qualidades que mais aprecias
Humildade

O que não dispensaria numa ilha deserta
Chocolate

Maria Morais, ASC13

A D N
Bilhete de Identidade
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