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Antecâmara

Editorial
Aí está o fim do ano letivo. Foi o ano da comemoração dos 25 anos da 

CIOR. Recordar um percurso, etapas, a consolidação de uma identidade: 
uma escola caracterizada pela proximidade entre docentes e discentes 
e encarregados de educação; atenta ao presente e que envolve muitos 
atores na formação: professores, tutores, empresas, encarregados de 
educação, instituições, equipas multidisciplinares; um escola que recor-
re a estratégias variadas para que todos os alunos possam ter sucesso: 
uso das tecnologias de informação e comunicação, trabalhos individuais 
e em grupo, aulas eminentemente práticas, visitas de estudo, apoio na 
criação de projetos inovadores e participação noutros de âmbito local, 
nacional e internacional. Uma escola aberta à inovação, onde o aluno 
ocupa o lugar central. 

Foi um ano de comemorações: exposições, palestras, confraterniza-
ções, debates, workshops, visita de ex-alunos e professores …

Apesar de ser um ano de comemorações, a escola não descurou o dia 
a dia nem o futuro. Simultaneamente, continuou a trabalhar no quoti-
diano, adaptando-se às necessidades de hoje e procurando “adivinhar” 
as do futuro dos alunos, a nível pessoal e profissional; e com 25 anos a 
responsabilidade é maior. 

O futuro que hoje se perspetiva (se ainda houver futuro amanhã...) 
não é risonho. O mundo sempre esteve em “perpétuo movimento”, 
como diz o poeta Gedeão. Só que as mudanças, hoje, são mais rápidas, 

a incerteza, global e negra, paira sobre todas as zonas do globo, o local 
tornou-se global, e, por isso, ninguém está imune às consequências de 
atos de loucos, que quase não sabemos onde se acoitam. Eis-nos, cada 
vez mais vulneráveis e indefesos! A morte rasteja por aí, ora mais clara, 
ora mais dissimulada; a morte dos homens, da biodiversidade, da terra. 
A incerteza tornou-se coisa mais certa e angustiante. O ser humano, que 
sonhou a lua e chegou lá, parece que se esqueceu que precisava de ter 
os pés na terra; e, distraído, tornou-se numa besta fanática, antropofá-
gica. 

Faltam estadistas, visionários lúcidos, perspicazes, inteligentes, que 
nos devolvam a alegria e nos levem a acreditar no presente em paz, li-
berdade e segurança, num desenvolvimento sustentável, num planeta 
sadio.

É aqui que os jovens de agora devem entrar em cena: que da passi-
vidade passem à ação, da ignorância ao conhecimento, da fraqueza à 
força, da preguiça ao trabalho, do adquirido à reflexão, do fatalismo à 
construção, da subserviência à intervenção, da descrença à esperança… 
E assim talvez possamos continuar a acreditar, tal como Gedeão, nos úl-
timos versos do poema Pedra Filosofal (in Movimento Perpétuo, 1956,): 
Eles não sabem, nem sonham,/que o sonho comanda a vida,/que sempre 
que um homem sonha/o mundo pula e avança/como bola colorida/entre 
as mãos de uma criança.

CR
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Feira Medieval e Viking – Ora aí está um novo Regresso ao Passado! 
Segundo fontes que não conhecemos, os vikings andaram por Famalicão 
a espalhar o terror, já lá vão mil anos… 
Vai daí, a CIOR resolveu ressuscitá-los, não para espalhar o perigo e 
alarmar a população, mas para alegrar as ruas da cidade. Quem regeu 
as tropas foi a turma de Animação Sociocultural de 12º ano, com o 
apoio da Câmara Municipal, que lançou o mote por se ter descoberto 
que estes senhores atacaram o castelo de Vermoim, em Famalicão. O 
evento aconteceu no último fim-de-semana. Se perdeu a oportunidade 
de participar, fez muito mal, pois houve festa rija e até às tantas…

Fornada que termina – São oitos as turmas finalistas, pode conhecê-
-las melhor nos livros de curso deste Leituras. Entraram ainda imberbes 
e saíram homens e mulheres criados. Foram pestanas queimadas, an-
gústias, horas sem dormir, nervosismos antes dos testes e das PAP. Tudo 
faz parte! Estão crescidos e capazes de aceitarem novas responsabilida-
des. Teremos saudades mas queremos ver-vos voar… e muito alto.

Oferta formativa 2017/2018 – Uns vão e já estamos a preparar a re-
ceção de outros. Este ano teremos os cursos profissionais de técnicos 
de: Animação Sociocultural; Instalações Elétricas; Eletrónica, Automação 
e Comando; Manutenção Industrial – Mecatrónica Automóvel; Energias 
Renováveis e Produção Metalomecânica – Programação e Maquinação.
Além disso, teremos também Cursos de Educação e Formação de: 
Eletricista de Instalações; Operador de Máquinas e Ferramentas CNC; 
Mecânico de Automóveis Ligeiros e Acompanhante de Crianças e Jovens.
 

Um Ano Memorável – Depois de vencermos o europeu de futebol, 
este ano continuamos a somar vitórias: pela primeira vez ganhamos o 
Festival da Canção da Eurovisão, festejamos o centenário das aparições 
em Fátima e recebemos o Papa Francisco. O Marcelo continua a espalhar 

afetos e dizem que tem funcionado como um amuleto da sorte. Mais im-
portante que tudo, a CIOR comemorou os seus 25 anos e ganhamos, ou-
tra vez, a competição iDrone Experience 2017, que decorreu em Braga, 
com a participação de prestigiadas equipas nacionais. Parabéns a todos!

Revitalização das instalações – Afinal enganamo-nos: a secretaria era 
para ficar muito mais bonita! Está bem: arejada, limpinha e moderna, 
mas ficaria muito melhor se o mural com as capas do Leituras, que esta-
va inicialmente previsto, tivesse lá ficado. Em compensação, o polivalen-
te da escola, que não se ia destacar, foi presenteado com o dito mural, 
que fez dele a distinção maior destas obras. Pelo menos assim pensa-
mos! A bem da verdade, o lifting facial da entrada da escola tornou-a 
mais acolhedora e convidativa. Estão patentes fotografias e recortes da 
imprensa nas paredes, que retratam alguns momentos importantes da 
história da CIOR; outro ponto de destaque é um Mapa gigante que assi-
nala os países visitados até ao momento nas várias mobilidades realiza-
das; também os cacifos foram pintados, ficando com outra vida. A CIOR 
está um brinquinho!

Mobilidades – Este ano, a CIOR proporcionou experiências interna-
cionais que envolveram 90 alunos e cerca de 26 professores/Staff, es-
tabelecendo parcerias com 16 Escolas/Entidades de Acolhimento de 9 
países da União Europeia (Croácia, Espanha, França, Grécia, Itália, Po-
lónia, Malta, Reino Unido e Roménia). Esta é uma política educativa da 
nossa escola que procura preparar os alunos para a globalização. Uma 
aposta ganha! 

A Ritinha voltou – Já cá esteve no ano passado a fazer a sua formação 
em contexto de trabalho e gostou tanto de nós (e nós dela) que voltou 
este ano. Há sempre muito que fazer e ela, como já conhece os cantos à 
casa, despacha o trabalho em três ais. Bem-vinda e bom trabalho!
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Nos últimos meses, tem-se falado e escrito muito acerca da autonomia das 
escolas, das competências para o século XXI, de metas, da flexibilização cur-
ricular, do perfil dos alunos à saída (e à entrada?), dos constrangimentos da 
escolaridade obrigatória, das novas e inovadoras abordagens pedagógicas e 
do combate ao insucesso escolar.

Num estudo recentemente efetuado e publicado por reputados técnicos 
portugueses da educação, concluiu-se que Portugal era um dos países da eu-
ropa com mais reprovações no ensino primário. A explicação para estes resul-
tados adversos passará por argumentária diversa, mas que não anda longe 
dos três fatores que seguidamente se enumeram: para além da imaturidade 
de alguns alunos, que carecem de mais tempo para a aprendizagem do que 
outros, sublinha-se a ineficácia de sucessivas medidas políticas avulsas de su-
cessivos ministérios, não ignorando, certamente, muitos contextos familiares, 
cada vez mais desfavoráveis.

No patamar de ensino imediatamente acima, o secundário, e desafinando 
pelo mesmo diapasão, têm sido muitas as vozes que apontam o insucesso 
para idênticos fatores aos quais se acrescentam outros análogos, mas deter-
minantes: o frouxo empenho das famílias no processo, a pouca autonomia 
das escolas e ainda, mas sobretudo, o facto de no ensino secundário se pre-
pararem somente os alunos para a universidade. Há até quem caricature este 
último fator, através do quadro irónico que se alastra pelos corredores das 
escolas: “Não sai no exame? Então não interessa!” 

Como é sobejamente sabido, a formação integral dos adolescentes e jovens 
passa por um acompanhamento próximo e competente, por parte das famí-
lias e assenta fundamentalmente em dois conceitos incontornáveis favorece-
dores de sucesso: motivação e expectativa. 

Apesar das dificuldades que se vão repetindo e adensando, ano após ano 
– como a questão processual das candidaturas e do respetivo financiamento, 
e.g. –, procuramos, na CIOR, envolver ao máximo os alunos em iniciativas, 
projetos e eventos, para além da lecionação dos conteúdos programáticos. 
Todos os alunos. Mesmo que alguns dos botões não se transformem em ro-
sas! Diligenciamos, assim, a promoção, em sintonia com o Quadro Europeu 
de Referência, de competências essenciais e transversais que se conjugam e 
interligam, e que fortalecem o cidadão em desenvolvimento: o conhecimen-
to, a ciência, a cultura, a cidadania, as atitudes e valores, a autonomia, o sa-
ber estar, o empreendedorismo, a liderança, a solidariedade, o humanismo, a 
responsabilidade, etc.

A título de exemplo, e para não sermos vaidosamente fastidiosos, relem-
braremos ao de leve três ou quatro iniciativas que levamos a cabo ao longo 

deste ano letivo, fora e no âmbito das come-
morações dos 25 anos desta instituição:

1º Exemplo - Participação de alunos em 
eventos promovidos e realizados pelas univer-
sidades, como o  Idrone Experience 2017 ( no 
IPCA),  na Roboparty ( U. Minho), nas jornadas 
de engenharia e Mostra Tecnológica, (U. Lusía-
da).

O que observávamos nos nossos formandos 
era satisfação, estímulo e desafio, sob forte e 
salutar pressão competitiva. Estes momentos 
são promotores de conhecimento, de contacto 
com novas tecnologias, estimulando o raciocí-

nio lógico, a criatividade e a habilidade para resolver problemas, num ambien-
te propício à inovação e ao empreendedorismo, no domínio do ecossistema 
tecnológico. E também gestos de entreajuda de colegas e concorrentes, mo-
mentos de grande solidariedade, de amizade e de altruísmo.

2º Exemplo - As conferências/encontros, sob a proposta de “A Palavra de 
quem Sabe”, com temáticas inerentes a cada uma das áreas de formação que 
ministramos. 

Pela escola, passaram especialistas, investigadores, CEO e/ou represen-
tantes de, empresas de diversos setores (como a PARTEAM, ITEC, ELP, HA-
GER, Confiauto, Cardan, S. Roque), encarregados de educação, associações 
e institutos (como a QUERCUS, a APREN (Associação Portuguesa de Energias 
Renováveis), o IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e 
à Inovação), a APREN (Associação Portuguesa de Energias Renováveis), o IEP 
(Instituto Eletrotécnico Português), o IPCA (Instituto Politécnico do Cávado 
e do Ave), etc.). Confrontaram-se ideias, práticas e novos desafios, quer nas 
áreas tecnológicas, quer na dimensão humana. Notamos a carga motivacio-
nal dos alunos durante estes encontros informais, na partilha de experiências 
como alavancas para a curiosidade, para o conhecimento, para o empreende-
dorismo. E também de cultura e de intervenção cívica, como na a “Noite do 
Conto e da Poesia”, na sessão evocativa do 25 de Abril, em que a escola abriu 
as portas a abril e as janelas ao saber! 

3º Exemplo - Internacionalização da CIOR - Projetos e mobilidades europeus 

Só durante este ano letivo, um terço dos alunos dos cursos profissionais 
teve o privilégio de conhecer um país, uma escola e/ou uma empresa euro-
peus. Até ao momento, 90 alunos e 12 professores/ técnicos estiveram num 
dos 10 países da europa que os acolheram no âmbito do Erasmus+. Um dos 
pilares do projeto educativo da Escola profissional CIOR visa a formação in-
tegral dos jovens e a promoção da cidadania europeia nas suas diferentes 
dimensões, valorizando a transferibilidade das competências, o saber ser e o 
saber fazer. A mobilidade e os projetos europeus já são uma imagem de marca 
da Escola Profissional CIOR, que tem vindo a melhorar em qualidade e em 
quantidade, ao longo dos últimos 15 anos. É a escola do município e da região 
que dinamiza mais projetos europeus e a que realiza anualmente mais mobi-
lidades de alunos e professores. A rede de parcerias estabelecida por toda a 
Europa permite que os participantes nas mobilidades desenvolvam as suas 
competências escolares, profissionais e pessoais através do contacto com a 
realidade com outros jovens, outros contextos educativos e empresariais. 

E poderíamos continuar com outros exemplos, incorporados no Plano de 
Atividades, como as visitas às empresas das diferentes áreas técnicas, a For-
mação em Contexto de Trabalho, as Provas de 
Aptidão (PAP), os convívios organizados pelos 
e para os alunos, tendo em vista a promoção 
da socialização… Tornar-se-ia enfadonho! O 
importante é relevar que procuramos propor-
cionar uma educação integral, centrada nos 
direitos fundamentais da dignidade humana, 
motivando-os a todos, com todos os meios 
de que dispomos, substituindo, muitas vezes, 
as suas famílias. Tentamos infundir-lhes espe-
rança num futuro melhor, através do conhe-
cimento, da cultura e da educação, para que 
sejam cidadãos ativos, livres e responsáveis, na 
expectativa de serem felizes!                   A.D & J.P

L I N H A S  M E S T R A S
Procuramos dar C(i)OR ao 
Futuro dos Nossos Alunos!
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E M  F O C O

CIOR Abre “Portas de Abril” e 
Janelas do Saber

A Escola Profissional CIOR, em colaboração com a Câmara Municipal 
de V. N. de Famalicão, no âmbito das comemorações do seu 25º aniver-
sário, realizou uma sessão evocativa do 25 de abril, denominada “Portas 
de Abril”, iniciativa integrada na “Noite do Conto e da Poesia”, programa-
da pela autarquia.

Esta atividade foi promovida e organizada pelos alunos desta escola, 
que frequentam o Curso de Animação Sociocultural em colaboração com 
os alunos dos cursos vocacionais, TASG e MEE, e dos cursos de educação 
e formação, EI e CNC. Foi “um ponto de encontro, de convívio e um es-
paço de animação cultural e de intervenção cívica e cidadã com canto, 
música e poesia de abril, bem como outras formas de expressão cultural 
e artística”, conforme referiu o diretor pedagógico da Escola, José Paiva.

Esta iniciativa esteve aberta a todos os membros da comunidade edu-
cativa da CIOR, a representantes das empresas e instituições com quem 
a Escola mantém protocolos de cooperação para acolhimento de for-
mandos na realização de estágios e demais parceiros.

ABRIR SABERES
Neste contexto de “uma Escola de Abril e de uma Escola Aberta”, no 

dizer de José Paiva, tiveram lugar, nos dias 26 e 27 de abril, uma série de 
conferências/encontros/workshops, denominados “A Palavra de Quem 
Sabe”, onde foram abordados assuntos importantes e emergentes rela-
cionados com as áreas e cursos de Eletrónica, Automação e Comando, 
Instalações Elétricas e Energias Renováveis.

Estes encontros contaram com a presença de reputados técnicos es-
pecialistas, e destinaram-se a alunos, ex-alunos, professores, empresá-
rios e técnicos de empresas dos respetivos setores, sendo, para o diretor 
pedagógico, pela sua natureza e objetivos “um meio propício para troca 
de saberes, experiências e capacitação dos diferentes intervenientes”.

Nos próximos artigos podem ler mais sobre estes eventos .

GC
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Ciclo de Conferências
“A PALAVRA DE QUEM SABE”

Para Amadeu Dinis, diretor da escola, este ciclo de conferências/en-
contros, sobre temáticas emergentes relacionadas com os cursos minis-
trados na CIOR, pela sua importância e atualidade passará, doravante, 
a fazer parte da “agenda escolar” tendo em conta a sua “forte carga 
motivacional para a aprendizagem e capacitação dos nossos alunos 
e professores através dos factos e realidades, experiência e projetos, 
confronto e debate de boas ideias, novas práticas e desafios”. Paralela-
mente, Amadeu Dinis vê nestes encontros “verdadeiras alavancas para 

o empreendedorismo e para a inovação” que deseja que os alunos da 
CIOR incorporem nos seus percursos formativos e projetos de vida.

Este ciclo de conferências, destinado a alunos, professores, empresá-
rios e técnicos parceiros da Escola, contou com a presença de reputados 
especialistas, investigadores e diretores executivos de empresas e orga-
nizações da região e do país, sendo que alguns dos oradores têm o seu 
percurso formativo e profissional ligado à CIOR.

GC

No âmbito das comemorações dos 25 Anos da CIOR, decorreram, no 
dia 26 de abril, as conferências organizadas pelos cursos de Eletrónica, 
Automação e Comando e de Instalações Elétricas. 

Com o auditório cheio, os oradores convidados tiveram a oportunidade 
de abordar temas emergentes e relacionados com as áreas dos cursos 
organizadores, tais como os Jogos Digitais; Robótica e Inteligência 
Artificial; O Empreendedorismo e Novas Tecnologias; Aplicação de 
Regras Técnicas de Instalações Elétricas em Baixa Tensão; Soluções 
Comunicantes KNX/Domótica e Formação em Contexto de Trabalho e o 

Mundo Empresarial.
A CIOR agradece a todos os participantes, alunos, encarregados 

de educação, professores, empresas, convidados, e, em especial, 
aos oradores, pelos momentos bastante enriquecedores que nos 
proporcionaram: Eng.º Miguel Soares – Grupo Partteam; Eng.º Carlos 
Rodrigues – ITEC; Prof. Doutor Vítor Carvalho – IPCA; Eng.º Gil Maltez – 
IEP; Eng.º Vítor Freitas – Hager e o Eng.º Élio Amorim – ELP.

GC

E l e t r ó n i c a  e  I n s t a l a ç õ e s  E l é t r i c a s
A s  N o v a s  Te c n o l o g i a s  e  o  E m p r e e n d e d o r i s m o
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E l e t r ó n i c a  e  I n s t a l a ç õ e s  E l é t r i c a s

E n e r g i a s  R e n o v á v e i s

A importância das energias renováveis no presente, as suas 
potencialidades e o seu futuro, a evolução e as necessidades do mercado, 
bem como a procura cada vez maior de técnicos especializados foram, 
entre outros temas abordados, objeto de análise, reflexão e debate na 
CIOR.

Tanto os representantes da associação ambientalista QUERCUS, 
como da APREN - Associação Portuguesa de Energias Renováveis, foram 
unânimes em reconhecerem que “este é um setor chave na política 
nacional em termos ambientais, energéticos e económicos” e, como tal, 
“geradores de emprego”, conforme garantiu Manuel Vieira, formador e 
diretor do Curso de Energias Renováveis da escola, até porque, concluiu, 
“para além dos avanços verificados, ainda estamos longe de atingirmos 
as metas e resultados impostos pelos compromissos nacionais e 
internacionais”.

GC

A  I m p o r t â n c i a  e  F u t u r o  d a s  E n e r g i a s  R e n o v á v e i s

M e t a l o m e c â n i c a  e  M e c a t r ó n i c a  A u t o m ó v e l
O  C o n h e c i m e n t o ,  a  I n o v a ç ã o  e  o  F u t u r o  d o  A u t o m ó v e l

Foram muitos os interessados que encheram o auditório da CIOR, 
para ouvir os ilustres palestrantes que nos brindaram com o sua 
presença, no dia 25 de maio. Integrada na comemoração dos 25 anos 
da CIOR, decorreu, de forma animada, a conferência organizada pelos 
cursos de Técnico de Mecatrónica Automóvel e Técnico de Produção 
Metalomecânica. Houve debate, perguntas e muita interação, o que 
fez deste encontro um momento muito enriquecedor para todos, em 
especial para os nossos alunos destas áreas.

Deixamos um agradecimento a todos os participante e em especial aos 

oradores que gentilmente aceitaram o nosso convite: Miguel Campos, 
que nos veio falar sobre o desporto automóvel; Álvaro Silva, ex-aluno, 
um exemplo de sucesso na mecatrónica automóvel; Dr. João Lima, que 
abordou o tema dos veículos elétricos e o futuro dos automóveis; Eng. 
Miguel Guimarães, que palestrou sobre o conhecimento e inovação para 
a inserção no mercado de trabalho, e Drª Maria Manuel Trocado, que 
nos falou do empreendedorismo/incentivos.

CR
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Em
 F

oc
o CIOR Acolheu Antigos Alunos

em Jantar Comemorativo
do Seu 25º Aniversário

Várias centenas de antigos alunos, ex-professores e membros da 
comunidade educativa da Escola Profissional CIOR marcaram presença 
no grande jantar, comemorativo do 25º Aniversário desta escola, 
realizado no dia 25 de março, na Quinta do Palácio da Rauliana, em 
Ribeirão. 

Provenientes de várias freguesias do concelho, da região e de 
distantes pontos do país, estiveram presentes homens e mulheres 
que frequentaram a escola, ao longo destes anos, nos vários cursos 
profissionais e em outras modalidades de formação.

O diretor da escola, Amadeu Dinis, depois de reconhecer que “o 
maior património, o maior ativo, a maior riqueza que a CIOR tem são 
os milhares de alunos que a procuraram no decorrer dos seus percursos 
educativos e formativos”, afirmou compreender “tudo o que vos vai na 
alma quando, com sentido de orgulho e de reconhecimento, dizeis que 

a CIOR foi uma escola muito importante numa fase decisiva das vossas 
vidas” pois, concluiu foi “a idade dos projetos, a idade de abrir caminhos, 
a idade de procurar destinos de vida”.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de V.N. de Famalicão, Dr. 
Paulo Cunha, que participou no jantar, sublinhou o “contributo decisivo 
da CIOR na qualificação de recursos humanos e na formação de mão de 
obra altamente especializada, com elevadas taxas de empregabilidade 
em empresas e instituições do município e da região”. 

A organização deste jantar “era uma obrigação que se impunha, como 
momento de encontro, de reencontro, de recordação, de convívio, de 
amizade, de partilha da saudade e dos afetos. De tudo, com tudo e com 
todos”, rematou, José Paiva, diretor pedagógico da CIOR.

GC

I n t e r c â m b i o s  -  D i n a m a r c a  e  S u é c i a

I n t e r c â m b i o s  -  G a l i z a
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Participação num Projeto 
Internacional - YUPI

No dia 1 de junho, o Stoica Madalin Ionut e a Basilisa Ntundu, das 
turmas MA7 e PM2, respetivamente, imigrantes a estudar na CIOR, par-
ticiparam numa mobilidade na Dinamarca e na Suécia, no âmbito do pro-
jeto “Richness in Diversity” (Riqueza em Diversidade).

Este projeto consiste na junção de três grupos de migrantes com di-
ferentes experiências de vida, de três países diferentes, Portugal, Suécia 
e Dinamarca.

Cada um dos grupos é constituído por quatro participantes e é coorde-
nado por representantes de organizações dos respetivos países. O grupo 
do qual fazem parte os nossos alunos é coordenado por Dr. Gil Pereira, 
representante da YUPI, Vila Nova de Famalicão. 

Este projeto tem a duração de um ano e o seu principal objetivo é unir 

forças de várias pessoas migrantes para lutar contra problemas relacio-
nados com a diversidade cultural, física ou mental, como, por exemplo o 
racismo, a discriminação ou a xenofobia.

“Richness in Diversity” está dividido em três sessões de trabalho ao 
longo do ano. A primeira sessão teve lugar em Copenhaga, na Dinamar-
ca, e em Malmo, na Suécia, de 1 a 7 de junho. A segunda sessão está 
prevista para a última semana de novembro deste ano, em Guimarães, 
Portugal, e a última sessão terá lugar novamente em Copenhaga e Mal-
mo, em março do próximo ano. 

Felizes com a oportunidade e com o que aprenderam, estes alunos, os 
mais novos do grupo, aguardam, ansiosos, o próximo encontro.

Basilisa Ntundu, PM2 e Stoica Ionut, MA7

I n t e r c â m b i o s  -  D i n a m a r c a  e  S u é c i a

I n t e r c â m b i o s  -  G a l i z a

Alunos da CIOR Conhecem 
Realidades do Setor da 

Metalomecânica na Galiza
De 28 de maio a 12 de junho, decorreu, na cidade galega de Lugo, mais 
uma mobilidade que envolveu 11 alunos, acompanhados de um profes-
sor, do 11º ano do curso de Produção Metalomecânica da Escola Profis-
sional CIOR.
 Durante 16 dias, os alunos, que foram acolhidos pelo CIFP Politécnico 
de Lugo, tomaram conhecimento de programas, metodologias, projetos, 
dinâmicas e iniciativas várias no âmbito da produção metalomecânica. 

“A formação na área da metalomecânica reveste-se de grande importân-
cia, tendo em conta a falta de mão-de-obra especializada nas empresas 
do setor existentes no município e na região”, asseverou o diretor peda-
gógico da CIOR, José Paiva, referindo ainda que é preciso encontrar me-
canismos e estratégias junto dos jovens que contribuam para “desmis-
tificar e desfazer preconceitos” que ainda existem sobre uma profissão 
cada vez mais emergente no mercado do trabalho.

Esta é mais uma das 
múltiplas mobilidades 
desenvolvidas pela 
CIOR, ao longo do ano, 
no âmbito do projeto 
“GPS4–Get Professio-
nal Skills”, do programa 
Erasmus+.

GC
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Onze Alunos do 11º Ano
em Ourense

Um grupo de onze alunos do 11º ano do curso de Animação Sociocul-
tural esteve na cidade de Ourense, na Galiza, num período de mobili-
dade de 16 dias, onde tomaram conhecimento de programas, projetos, 
dinâmicas e iniciativas desenvolvidas por instituições parceiras da CIOR.

Os alunos foram acolhidos pelo CIFP Portovello e Lúcete Lecer SLL, 
onde desenvolveram um plano de ação rico e variado, fortemente ligado 
à área da animação sociocultural.

Do programa de ação constaram ainda jogos tradicionais galegos, ati-
vidades radicais e desportivas, visitas a instituições de natureza social, 
nomeadamente, instituições que trabalham com jovens com necessida-
des especiais e adultos portadores de deficiências. 

Esta foi mais uma iniciativa da CIOR, desenvolvida no quadro do pro-
grama Erasmus+ e no âmbito do projeto “GPS4–Get Professional Skills”.

GC

I n t e r c â m b i o s  -  G a l i z a

I n t e r c â m b i o s  -  R o m a

CIOR Reúne Com Parceiros
A Escola Profissional CIOR esteve presente em Roma, na 3ª edição do 
projeto “Improving students’ and teachers’ skills in home automation”.
Amadeu Dinis, que representou a CIOR, juntamente com Nilza Jardim, do 
Gabinete de Projetos desta escola, afirmou que o grande objetivo deste 
encontro foi “contribuir para a elaboração de um currículo de Domótica 
para aplicar na Roménia, bem como a construção dos materiais 
necessários para o funcionamento do respetivo curso”. Neste contexto, 
acrescentou que foram ainda debatidas questões relacionadas com a 
evolução da tecnologia, da 
informática e em particular 
da domótica, “aspetos cada 
vez mais prementes na 
sociedade e no mundo do 
trabalho”. 
Este projeto está a ser 
coordenado pelo Liceu 
Tecnológico de Eletrónica 
e Telecomunicações, de 
Constança, na Roménia, e, 
para além da CIOR, conta 
com parceiros da Alemanha 
e Itália.
O encontro decorreu na 
escola ITIS G. Armellini 
e sucedeu a reuniões de 

trabalho já efetuadas em Constança, em novembro passado, e em 
Madrid, em fevereiro último, estando previsto o próximo encontro, em 
outubro, na Alemanha.
Durante o encontro na capital italiana, os responsáveis da CIOR 
tiveram ainda oportunidade de visitar oficinas, laboratórios, bem como 
conhecer os projetos desenvolvidos e vários aspetos relacionados com a 
organização do sistema educativo da província de Roma.

GC

Em
 F

oc
o I n t e r c â m b i o s  -  M á l a g a

I n t e r c â m b i o s  -  G r é c i a  e  F r a n ç a
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I n t e r c â m b i o s  -  G a l i z a

I n t e r c â m b i o s  -  R o m a

Estágios de Energias Renováveis
Seis alunos do curso de Energias Renováveis de 12º ano, ER9, 

estiveram em Málaga, no sul de Espanha, por um período de oito 
semanas, a fim de realizarem a sua  formação em contexto real de 
trabalho. Foram colocados em empresas das suas áreas de estudo e 

tiveram a oportunidade de aprender com elas novas técnicas e maneiras 
diferentes de fazer as coisas, além disso conheceram uma nova cultura e 
um lugar maravilhoso que vai deixar saudades. 

CR

I n t e r c â m b i o s  -  M á l a g a

I n t e r c â m b i o s  -  G r é c i a  e  F r a n ç a

Professores em
Visita de Trabalho

No âmbito do Programa Erasmus+, a Escola Profissional CIOR 
direcionou dois fluxos de mobilidade de staff, um para Tessalónica, 
na Grécia, e outro para a cidade de Trappes, em França. 
“Estas mobilidades contribuem para a formação contínua e 
atualização profissional dos participantes e para a integração do 
sentimento de pertença europeia nos conteúdos programáticos 
dos diferentes cursos ministrados nas escolas”, assegurou Nilza 
Jardim, do Gabinete de Projetos da CIOR.
Com a duração de uma semana, os professores, que integraram 
estas mobilidades, foram acolhidos pelos parceiros Cosmus Studies 
e Lycée Louis Blériot, onde puderam assistir e participar em 
diferentes contextos e modalidades de formação e visitar várias 
empresas e escolas profissionais relacionadas com diferentes áreas 
formativas.

GC



[ 12 ]

Em
 F

oc
o

O CLDS (Contratos Locais de Desenvolvimento Social), Famalicão 
3G, em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, 
desenvolveu 44 sessões relativas às Oficinas de Emprego e 
Empreendedorismo. Estiveram envolvidos 334 participantes desde o 
início do ano corrente, em diferentes freguesias do nosso concelho.

CLDS
(Contratos Locais de Desenvolvimento Social)

O f i c i n a s  d e  E m p r e g o  e  E m p r e e n d e d o r i s m o

O CLDS Famalicão 3G e a YUPI – Youth Union of People With Iniciative, 
desenvolveu, desde o início do projeto, em 2016, até ao momento, 8 
ações respeitantes às Oficinas de Inovação Social nas Escolas, com um 
conjunto de 6 sessões em cada ação/oficina, visando consciencializar os 
alunos do ensino secundário, especialmente as turmas do 10º ano, para 
as problemáticas sociais da sua comunidade. Estas Oficinas abrangeram 
a Escola Profissional Bento Jesus Caraça (Pedome), a FORAVE – Escola 
Profissional e Tecnológica do Vale do Ave (Lousado), a CIOR – Cooperati-
va de Ensino, C.R.L. e o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco 
(Vila Nova de Famalicão).

Instituições do concelho também estabeleceram parcerias connosco, 
nomeadamente: o Centro Social de Castelões, a Associação Mundos 
de Vida, o Centro Social de Calendário, a Associação de Moradores das 
Lameiras, a Associação Gerações, o Infantário Júlio Brandão e o Núcleo 
Re-food Vila Nova de Famalicão, com o objetivo de promover e incenti-
var à participação ativa e aproximar os jovens da comunidade. O desafio 

foi simples: procurar soluções social e ambientalmente sustentáveis que 
permitissem combater algumas das problemáticas aí existentes. Foram 
187 os jovens estudantes envolvidos nestas ações.

O f i c i n a s  d e  I n o v a ç ã o  S o c i a l  n a s  E s c o l a s

O CLDS Famalicão 3G, em parceria com a Rede Local de Educação e 
Formação e a Rede Famalicão Inclusivo, estabeleceu 5 protocolos de 
colaboração entre os Agrupamentos de Escolas Camilo Castelo Branco 
e D. Sancho I e Empresas/ Instituições do concelho, nomeadamente, Lar 
Jorge Reis (Outiz); Socialeloos – Associação Social de Fradelos; Clínica 
Veterinária Fernando Soares (V. N. Famalicão); Sucata Curral de Moinas 
(Jesufrei) e Centro Social e Paroquial de Ribeirão. Com estes protocolos 
pretendeu-se acolher 5 jovens com necessidades educativas especiais, 
cujo objetivo consistiu na realização de um estágio de 5 dias úteis a fim 
de conhecer um determinado perfil profissional que contribua para a 
integração destes jovens após a idade escolar.

M i c r o - E s t á g i o s  E m p r e s a r i a i s
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O f i c i n a s  d e  E m p r e g o  e  E m p r e e n d e d o r i s m o

O f i c i n a s  d e  I n o v a ç ã o  S o c i a l  n a s  E s c o l a s

M i c r o - E s t á g i o s  E m p r e s a r i a i s

O CLDS Famalicão 3G, em parceria com a Rede Lo-
cal de Educação e Formação, desenvolveu um ciclo de 3 
workshops junto dos alunos dos cursos profissionais, com 
o intuito de os capacitar de ferramentas que os auxiliem 
na elaboração das suas provas de aptidão profissional. Fo-
ram envolvidos cerca de 450 alunos de várias escolas do 
concelho. Neste ciclo de workhops também marcou pre-
sença o Montepio, com a apresentação de uma linha de 
financiamento para projetos inovadores, o Microcrédito. 

Para além da finalidade de apoiar os alunos na constru-
ção dos seus projetos, este ciclo de workshops tem tam-
bém a missão de desenvolver o espírito empreendedor 
dos jovens. 

O CLDS integra também a equipa restrita que prepara 
o Concurso Concelhio “O meu projeto é empreendedor”, 
desempenhando uma função ativa na preparação e de-
senvolvimento do mesmo. 

A  M i n h a  P A P  é  E m p r e e n d e d o r a

Os Encontros de Empreendedorismo e Inovação, que já 
vão na 4ª Edição, foram realizadas em quatro CSIF (Comis-
sões Sociais Inter-Freguesias) da Rede Social de V. N. de 
Famalicão e contaram com cerca 230 participantes. Estes 
encontros têm como objetivo dar a conhecer os apoios 
existentes para a criação do próprio emprego e empreen-
dedorismo junto de jovens desempregados e dos alunos 
que frequentam o 12º ano do ensino profissional. A ação 
conta com a colaboração do MADE IN e do Centro de Em-
prego de Vila Nova de Famalicão.

E n c o n t r o s  d e  E m p r e e n d e d o r i s m o  e  I n o v a ç ã o

Para o ano de 2017 estão agendadas duas edições dos 
Encontros de Empresários, uma, já realizada, com duas 
CSIF Rede Social de V.N. de Famalicão, onde estiveram 
presentes cerca de 15 empresários, outra, planeada para 
o 2º semestre, a realizar na CSIF de Carreira, Bairro, Bente, 
Delães, Ruivães e Novais.

C a p a c i t a ç ã o  d e  E m p r e s á r i o s

Em colaboração com a CPCJ de Vila Nova de Famalicão, 
o CLDS 3G promoveu um conjunto de ações de sensibili-
zação para a prevenção dos Maus Tratos na Infância, junto 
de crianças da pré-primária e 1º ciclo. Durante o mês de 
abril, com objetivo de sinalizar o mês da Prevenção dos 
Maus Tratos, o projeto já conseguiu envolver 1600 crian-
ças nas ações de sensibilização.

A  C a s i n h a
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Durante o ano de 2017, o CLDS, em colaboração com a 
CPCJ, GNR e as CSIF da Rede Social de V. N. de Famalicão, 
está a planear ações de sensibilização sobre a violência 
nas relações amorosas, na infância e no idoso, junto de 
famílias e comunidade em geral. Pretende-se desenvolver 
em todas as freguesias do concelho.

A  C a s a

Em
 F

oc
o

“Moda Improvável 3G” - chamou-se assim o desfile de 
moda promovido pelo CDLS Famalicão 3G e acolhido pelo 
Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco. Ao todo 
foram 32 jovens modelos, alguns com necessidades edu-
cativas especiais, que, em representação de vários estabe-
lecimentos de ensino, desfilaram numa passerelle, com o 
objetivo de sensibilizar para a igualdade de oportunidades 
e combater qualquer forma de discriminação.

M o d a  I m p r o v á v e l  3 G

O CLDS, ao longo do ano, realizou palestras, junto dos 
alunos finalistas do Ensino Secundário, com a finalidade 
de informar os alunos sobre questões relacionadas com 
a empregabilidade e com o acesso ao ensino superior. 
Foram desenvolvidas seis palestras que envolveram 200 
alunos da Escola Didáxis Riba de Ave e da Escola Profis-
sional CIOR.

P r o j e t o  C o n c e l h i o  d e  I n t e r v e n ç ã o  Vo c a c i o n a l

Perante uma audiência de educadores, auxiliares, pro-
fessores, técnicos, pais e outros interessados, realizou-se 
no dia 15 de maio, na Casa do Povo de Nine, o encontro 
“Educação e Parentalidade Positiva” uma iniciativa con-
junta da Câmara Municipal de V.N. de Famalicão, CLDS 
Famalicão 3G e CSIF do Vale do Este, com o objetivo de 
celebrar o Dia Internacional da Família.

E d u c a ç ã o  e  P a r e n t a l i d a d e  P o s i t i v a
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CSIF Vale do Este

J o r n a d a s  d a  C i d a d a n i a

“Princípios Básicos de Gestão e Economia 
Familiar”,

ações promovidas pelo projeto CLDS Famalicão 
3G em colaboração com diferentes Comissões 

Sociais Inter-freguesias (CSIF) do concelho.

CSIF de Castelões, Oliveira Santa Maria, 
Oliveira São Mateus, Pedome e Riba d’ Ave

CSIF de Avidos, Lagoa, Landim e Seide CSIF de Gondifelos, Cavalões, Outiz e Louro CSIF de Lousado, Esmeriz e Cabeçudos

Medicar as Crianças é a Solução?

Realizou-se no dia 5 de maio, no Externato Delfim Fer-
reira, o 2º ciclo das Jornadas da Cidadania, com o tema 
“Hiperatividade e Défice de Atenção – Medicar as crianças 
é a solução?”, promovidas pela CSIF de Castelões, Oliveira 
Santa Maria, Oliveira São Mateus, Pedome e Riba de Ave, 
com o apoio do CLDS Famalicão 3G.

H i p e r a t i v i d a d e  e  D é f i c e  d e  A t e n ç ã o

Realizou-se, no dia 31 de março, na Casa do Território, 
as Jornadas da Cidadania “Dependência de Fármacos e 
Auto-medicação”, promovidas pela CSIF de Castelões, Oli-
veira Santa Maria, Oliveira São Mateus, Pedome e Riba d’ 
Ave, com o apoio do CLDS Famalicão 3G.

D e p e n d ê n c i a  d e  F á r m a c o s  e  A u t o - M e d i c a ç ã oD e p e n d ê n c i a  d e  F á r m a c o s  e  A u t o - M e d i c a ç ã o
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CSIF do Vale do Este

A Feira de Produtos da Terra irá celebrar o seu 3º Ani-
versário no dia 1 de julho, no Largo do Mosteiro de Ar-
noso Santa Eulália, com o apoio da Câmara Municipal de 
V.N. de Famalicão e da Escola Profissional CIOR, no âmbito 
do Contrato Local de Desenvolvimento Social, abreviada-
mente designado de CLDS Famalicão 3G, que integra a 
Associação Engenho como Entidade Executora Local. Esta 
iniciativa, premiada com os Selos Famalicão Visão 25, tem 
como objetivos promover o património, a cultura e o ar-
tesanato local, e impulsionar a economia local de base 
familiar.

F e i r a  d e  P r o d u t o s  d a  Te r r a

Em
 F

oc
o

CLDS Famalicão 3G reflete sobre a pobreza infantil.
O professor Manuel Jacinto Sarmento, reconhecido in-

vestigador da infância, esteve em Famalicão para debater 
questões que se colocam a todos e em particular aos téc-
nicos dos serviços e respostas sociais que intervêm junto 
de um dos grupos sociais mais afetados pela grave crise 
económica e social: as crianças.

R e t r a t o s  d a  P o b r e z a  I n f a n t i l  e m  P o r t u g a l

CLDS CELEBRA DIA NACIONAL DA FLORESTA AUTÓTONE
No âmbito do CLDS Famalicão 3G - ação BIO SUB20 e 

do Projeto Concelhio das 25000 Árvores, jovens da Escola 
Profissional CIOR plantam 150 árvores cedidas pelo Insti-
tuto da Conservação da Natureza e das Florestas ICNF/ Vi-
veiros Florestais de Amarante no Parque da Devesa, onde 
esteve presente o Vereador do Ambiente, Dr. Pedro Sena.

B I O  S U B 2 0

A Tradição Ainda é o Que Era...
No dia 24 de maio, a turma do curso vocacional TASG com-

pletou a lição nº 100 na disciplina de português. Como forma 
de comemoração, os alunos da turma tiveram a belíssima ideia 
de preparar um pequeno lanche para celebrar a centésima aula, 
prática comum nas escolas. Cada aluno da turma TASG contri-
buiu com um bem alimentar (doces, salgados, bebidas,...). 

A comemoração decorreu no auditório, num ambiente de 
convívio e partilha entre os alunos, professores e funcionários. 
Contou também com a presença turma ASC13, que se encontra-
va no pavilhão. 

Consideramos este momento inesquecível, que vai deixar sau-
dades, mas foi sobretudo uma forma de dizer um “até já” e um 
“obrigado” a todos os que ao longo destes dois anos conviveram 
connosco.

TASG
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A  C I O R  P a r t i c i p o u  C o m  M u i t a  A n i m a ç ã o

A Descida Mais Louca de Famalicão
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o O Jantar da D. Conceição

No passado dia 21 de abril, despedimo-nos da nossa querida cole-
ga Conceição Alves, ao serviço desta escola há 21 anos.

Num jantar surpresa, juntamos colegas de trabalho, diretores e a 
família para homenagear o trabalho da D. Conceição ao longo destes 
anos na CIOR.

Recordamos muitos dos bons momentos vividos e fica a saudade! 
Desejamos que a nova vida lhe continue a trazer muitas felicida-

des!
Fernanda Rebelo, administrativa

A Oficina da Reciclagem de Papel
no Parque da Devesa

A construção de uma consciência ambiental é uma das marcas que 
a CIOR gostaria de deixar nos alunos que passam pela escola. Assim, e 
como já é hábito, fomos “meter as mãos na massa” de papel e transfor-
mar o velho em novo. As turmas do curso vocacional e profissional: MEE 
e ASC14 foram fazer papel que será usado em trabalhos.

A Oficina da Reciclagem de papel permite estimular a curiosidade, a 

criatividade e, essencialmente, promover situações fora do contexto de 
aula que permitam aos alunos refletir e mudar o comportamento face 
ao meio ambiente.

Agradecemos à Drª Lia, que nos recebe sempre com um sorriso e boa 
disposição.

MC

Feira das Profissões e
Mostra Pedagógica

Decorreu nos dias 3 e 4 de maio, a Feira das Profissões no Lago Dis-
count, em Ribeirão, onde colocou os principais empregadores do con-
celho em contacto com mais de quatro mil estudantes famalicenses e 
desempregados à procura de novo emprego. O evento deu a conhecer 
os perfis profissionais mais procurados pelas empresas através da reali-
zação de conferências e sessões de recrutamento. Marcaram presença 
cerca de 30 entidades, entre empresas e universidades.

Em simultâneo, decorreu a Mostra Pedagógica com a participação de 
todos os agrupamentos de escolas do concelho, cooperativas de ensino 
e escolas profissionais, no total de duas dezenas de entidades. A Feira 
das Profissões e a Mostra Pedagógica foram visitadas pelos nossos alu-
nos finalistas. CLDS (Contratos Locais de Desenvolvimento Social) cola-
borou na organização e execução do evento.

CLDS
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Equipa do Curso de Eletrónica Vence
no Maior Evento Nacional de Drones

Uma equipa de alunos do Curso de Eletrónica, Automação e Comando 
da Escola Profissional CIOR foi a vencedora, na categoria de Smart Dro-
nes, prova enquadrada no Idrone Experience 2017, que se realizou de 21 
a 23 de abril, no Parque de Exposições de Braga, que voltou a ser palco 
do maior e mais completo evento dedicado a drones, e Sports e FPV em 
Portugal, numa iniciativa do IPCA- Instituto Politécnico do Cávado e do 
Ave, Município de Braga, InvestBraga e Associação Industrial do Minho.

A equipa da CIOR participou nas competições de Smart Drones, sob 
a orientação do formador da escola e mentor da equipa, Pedro Veloso, 
que, para além da “satisfação, estímulo e desafio de um prémio” para 
os seus alunos, alcançado sob “forte e salutar pressão competitiva”, re-
conheceu a importância deste grande evento como “meio e momento 
facilitadores para ensinar a programar drones, estimulando o raciocí-
nio lógico, a criatividade e a habilidade para resolver problemas”, bem 
como uma forma de proporcionar aos alunos um “ambiente propício à 
inovação e ao empreendedorismo no domínio das novas tecnologias 
e suas diferentes aplicações”. Pedro Veloso vê também nesta iniciativa 

um “grande palco com várias dinâmicas associadas ao novo mundo dos 
drones”, destacando a presença de empresas, profissionais do setor, es-
colas, startups, prestadores de serviços, imprensa especializada, pilotos, 
programadores e todos os aficionados por drones nas suas mais diversas 
e inovadoras utilizações.

Durante o fim-de-semana os alunos puderam assistir às várias 
competições, visitar as empresas expositoras, realizar experiências e ati-
vidades e assistir a demonstrações de perícia por pilotos profissionais de 
drones e aeromodelismo.

Esta iniciativa surge no seguimento da iDroneCup, competição de 
drones que tem vindo a ser promovida desde 2014, pelo Instituto Po-
litécnico do Cávado e do Ave, sendo, como nos anos anteriores, aberta 
à participação de equipas compostas por alunos do ensino secundá-
rio, bem como à participação de equipas formadas por estudantes de 
licenciatura, de mestrado e doutoramento.

GC
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IX Edição da Feira Medieval
Decorreu, no centro da cidade de Vila Nova de 

Famalicão, entre 22 e 25 de junho, a nona edi-
ção da Feira Medieval. Este evento, organizado 
pela Escola Profissional CIOR em parceria com a 
Câmara Municipal de Famalicão, teve uma abor-
dagem diferente pois tratou-se de uma Feira 

Medieval e Viking.
Dar-vos-emos conta de mais detalhes na pró-

xima edição do LEITURAS pois a data de fecho 
desta edição foi anterior ao evento.

CR
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O Mundo Subterrâneo
Debaixo do Rio Lima

No passado dia 1 de junho, munidos de farnel e boa disposição, as tur-
mas de Eletrónica, Automação e Comando, EL23, e Novas Tecnologias, 
Metalomecânica e Eletricidade/Eletrónica, V2-MEE, acompanhados pe-
los professores Pedro Rocha, Pedro Veloso e Arcélio Sampaio, realizaram 
uma visita de estudo ao Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Lindoso.

Esta visita serviu um duplo propósito. Por um lado, e principalmente, 
permitiu aprofundar os conhecimentos dos nossos alunos ao nível da 
eletrónica, eletricidade e energias renováveis e, por outro, permitiu-lhes 
apreciar a extraordinária beleza natural das paisagens da Serra do Gerês.

Fomos recebidos por um técnico da EDP, que nos levou a fazer uma 
visita guiada pelas instalações, explicando as funções das diferentes má-

quinas e o processo da transformação da energia potencial e cinética em 
energia elétrica. Informaram-nos que procuram conciliar a hidroeletrici-
dade com um desenvolvimento sustentado, realizando diversos e com-
plexos estudos de impacte ambiental, uma vez que a preservação do 
meio ambiente faz parte das suas preocupações.

Finda a visita, dirigimo-nos para Arcos de Valdevez, onde teve lugar a 
tão ansiada “tainada” e onde os alunos puderam conviver. 

Após os estômagos confortados, rumamos à CIOR, cansados, mas sa-
tisfeitos.

Arcélio Sampaio, Pedro Rocha e Pedro Veloso, professores

A p r o v e i t a m e n t o  H i d r o e l é t r i c o  d o  A l t o  L i n d o s o
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Atividades de Final do Segundo Período
Mais um período acabou e a CIOR encerrou-o em grande!
O representante dos delegados, Stoica Ionut, com a colaboração das 

professoras Carla Carvalho, Cristina Ferreira, Carla Saldanha, Amélia Fer-
reira, entre outras, realizou uma festa em que participou toda a comu-
nidade escolar. A festa envolveu um almoço para todos os presentes, 
momentos de dança e música, um jogo de cultura geral para alunos e a 
cerimónia de entrega de prémios. O representante dos delegados ainda 
realizou, com mais antecedência, um torneio de sueca, um torneio de 
matraquilhos e um torneio de futsal, inter-escolar solidário. Este torneio 
reuniu várias turmas da nossa escola e da escola profissional Cenatex, 
de Guimarães. Este torneio teve fins solidários. Cada equipa participante 
contribuiu com bens alimentares, caixas de plástico (tipo tupperware) ou 
dinheiro, que foram entregues ao Re-Food V. N. Famalicão. 

A equipa vencedora foi a turma MA10. Os prémios para os vencedores 
foram entregues na cerimónia de encerramento do 2º período. 

No fim da festa, toda a comida que sobrou foi entregue à mesma or-
ganização que recebeu a ajuda do torneio de futsal, Re-Food V. N. Fa-
malicão.

Assim, mais um período acabou com alegria, boa disposição e conví-
vio. 

Muito respeitosamente, o representante dos delegados agradece a 
todas as pessoas que ajudaram na realização das atividades, mas prin-
cipalmente às professoras que mais se envolveram, preocupando-se em 
proporcionar divertimento e alegria à escola!

Stoica Ionut, MA7
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Atribuição do EQAVET
No âmbito do trabalho que tem vindo a 

ser desenvolvido em relação ao alinhamen-
to do Sistema de Garantia da Qualidade 
com o quadro EQAVET, a Escola Profissional 
CIOR recebeu recentemente o relatório de 
monitorização deste trabalho e viu confir-
mada a atribuição do Selo de Garantia da 
Qualidade EQAVET. Torna-se assim uma das 
oito escolas pioneiras no país a desenvolver este processo e a receber 
este selo. 

O Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a 
Educação e Formação Profissionais (Quadro EQAVET) foi concebido para 
melhorar a educação e formação profissional no espaço europeu. Desde 
2015 que o Gabinete da Qualidade da Escola e a Direção envolveram a 
escola, alunos, colaboradores, pais, empresas e outros parceiros, num 
processo de adequação do Sistema de Gestão da Qualidade implemen-

tado e validado de acordo com a norma 
ISO9001, às especificidades do Modelo 
EQAVET. O processo de melhoria contínua 
exige uma aplicação sistemática dos proce-
dimentos, partindo-se de uma metodologia 
assente no planeamento, na implementa-
ção, verificação e revisão, em todas as ativi-
dades da escola e conta com o envolvimen-

to de todos os seus atores. O relatório da ANQEP apresenta, para além 
dos pontos fortes da Escola, pistas para a melhoria contínua, nomea-
damente a atualização do projeto educativo e do plano de atividades à 
linguagem EQAVET, o aumento da visibilidade das ações desenvolvidas 
através do website, o investimento na formação interna de professores 
e colaboradores e um maior investimento tendo em vista a participação 
das empresas na escola, desde a fase de planeamento.

Gabinete da Qualidade

Encontros AR Riscar
No dia 26 de maio, realizou-se em Évora o “VI seminário temático dos 

Encontros AR Riscar – (Re)encontrar o Ensino Profissional”, um evento 
promovido pela Universidade Católica do Porto, com o apoio da Fun-
dação Alentejo e de diversas Escolas Profissionais da região sul. A CIOR 
foi convidada a apresentar o trabalho desenvolvido pelo Gabinete da 
Qualidade, no âmbito da implementação do modelo EQAVET. A Drª Nil-
za Jardim apresentou uma comunicação inserida no painel Garantia da 
Qualidade na educação e formação profissional alinhada com o EQAVET, 

tendo desenvolvido uma análise SWOT relativa à implementação do mo-
delo. Recorde-se que o modelo de Garantia da Qualidade das Escolas 
Profissionais – EQAVET é um pressuposto legal de funcionamento das 
Escolas Profissionais, instituído pelo decreto-lei 92/2014 de 20 de junho 
e que a nossa Escola foi uma das 8 pioneiras a receber o selo de garantia 
de conformidade com este modelo. 

Gabinete da Qualidade

G a b i n e t e  d a  Q u a l i d a d e  e m  R e p r e s e n t a ç ã o  d a  C I O R
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Recolha de Sangue na CIOR

Dar sangue é um processo pelo qual 
um doador voluntário tem o seu san-
gue coletado para armazenamento 
num banco de sangue para uso poste-
rior numa transfusão de sangue. É um 
processo de importância fundamental 
para o funcionamento de um hospital 
ou centro de saúde.

A Organização Mundial de Saúde 
comemora, desde 2005, o dia 14 de ju-
nho como o Dia Mundial do Dador de 
Sangue para homenagear os voluntá-
rios que doam sangue, além de cons-
ciencializar para o ato.

Assim, considerando que uma gota 
de sangue pode fazer toda a diferença, 
e numa cooperação contínua desde 
2005 com a Associação de Dadores de 
Sangue de Vila Nova de Famalicão e 
do Instituto Português de Sangue e da 
Transplantação, o grupo da disciplina 
de Inglês organizou mais uma colheita 
de sangue. 

A dádiva de sangue realizou-se no 
dia 10 de maio, no auditório da Escola 
Profissional Cior, tendo a sua divulga-
ção sido feita através de Comunicação 
Interna, da imprensa local e através de 
cartazes afixados em diversos locais 
dentro e fora da escola, tendo havido 
uma adesão significativa por parte da 
comunidade escolar e de elementos 
externos à escola. 

Esta atividade continua a ter uma 
grande importância a nível do nosso 
concelho, sendo elogiada pela Asso-
ciação de Dadores de Sangue pelo nú-
mero de inscrições e colheitas obtidas, 
que conta com a nossa escola para 
continuar a cooperação no futuro.

Todos os dias há doentes a neces-
sitarem de transfusões de diversos 
componentes sanguíneos para serem 
sujeitos a cirurgias, ou para realizarem 
outro tipo de tratamentos.

Sem as dádivas de sangue, estes 
doentes não podem ser tratados, pois, 
o sangue humano, apesar de todos os 
avanços da ciência, ainda não pode ser 
substituído. A vida destes doentes de-
pende da dádiva generosa de pessoas 
saudáveis.

Augusta Salgado e Susana Maia, professoras
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A Escola Profissional CIOR organizou, de 8 a 
10 de maio, a Semana da Europa, com uma sé-
rie de iniciativas promovidas por alunos de dife-
rentes cursos que participaram em vários fluxos 
de mobilidade no espaço europeu, no decorrer 
deste ano letivo.

A partilha de experiências vividas e os tes-
temunhos dos alunos, que realizaram estágios 
em empresas e instituições parceiras da CIOR, 
espalhadas pela Europa, permitiram a “reflexão 
e o debate sobre a Europa, suas realidades e de-
safios”, referiu Amadeu Dinis, Diretor da Escola, 
que vê nestes processos e dinâmicas momentos 
e ambientes para o “exercício e vivência de uma 
cidadania europeia” e capacitação dos jovens 
formandos e de toda a comunidade escolar.

O momento alto das comemorações ocorreu 
no dia 9, dia da Europa, com a intervenção do 
Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, 
recentemente nomeado embaixador da União 
Europeia. “Registo com muito apreço as dinâ-

micas e as pontes que a CIOR tem construído 
ao longo dos anos no espaço europeu, abrin-
do janelas de oportunidades para os seus for-
mandos e deixando a marca de Famalicão em 
várias cidades e países”, afirmou a propósito 
o autarca.

Para além da inauguração de um mapa eu-
ropeu de projetos e parcerias no átrio da esco-
la, realizaram-se várias exposições temáticas, 
encontros/debates, pequeno-almoço e lanche 
europeus. 

Durante este ano, as mobilidades efetuadas 
no âmbito do projeto   GPS IV–Get Professional 
Skills, do programa Erasmus+, que envolverem 
120 alunos, tiveram como destinos Espanha, 
Roménia, Itália, Polónia, Croácia e Reino Uni-
do, sendo a CIOR entidade de acolhimento 
para a realização de estágios, de jovens for-
mandos provenientes da Galiza, Espanha.

GC

No dia 18 de maio, os alunos do Curso de Educação e Formação Eletri-
cista de Instalações visitaram os estúdios da RTP, em Vila Nova de Gaia, 
acompanhados pelas professoras Carla Susana e Natália Luciano. Esta 
atividade realizou-se no âmbito da disciplina de português.

À chegada, a turma foi recebida pelo relações públicas da RTP, Rui Pin-
to, sendo encaminhada para o estúdio da régie do estúdio virtual, onde 
assistiu em direto à transmissão do telejornal da RTP 3.

Os alunos tiveram ainda a oportunidade de conhecer a régie que trata 
da imagem e do som, bem como a régie da Rádio Antena 1. Posto isto, 
visitaram a sala de arquivo denominada depósito, local onde são arqui-
vadas as cassetes com as gravações de todos os programas emitidos pela 
RTP.

Por fim, os alunos tiveram ainda a oportunidade de perceber melhor 
o funcionamento de uma estação de televisão e da gravação em direto 
dos seus programas, do papel do produtor e dos camaramen, e com o 
tempo controlado ao segundo, podendo contactar pessoalmente com o 
apresentador do programa, Jorge Gabriel, com quem, no final do progra-
ma, a turma pôde tirar fotografias.

A turma considerou a visita muito interessante, porque puderam co-
nhecer o funcionamento e dinâmica de uma estação televisiva, como 
também alargar os seus conhecimentos relativamente ao módulo - O 
Texto dos Media.

Turma EI

A Turma CEF Eletricista de Instalações 
Visitou a RTP
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Teatro em Inglês
Mais uma vez, algumas turmas da CIOR foram assistir a uma peça de 

teatro, em Inglês. Desta vez, foram as turmas ASC13, ASC15, EL23, MA9, 
MA10 e PM3, acompanhadas pelas professoras Augusta Salgado, Amélia 
Ferreira, Carla Carvalho, Carla Azevedo, Eugénia Mendes e Susana Maia, 
que se deslocaram ao Auditório da Casa do Desporto, no Porto, junto ao 
estádio do Bessa, no dia 2 de maio, para assistir à peça de teatro intera-
tivo, bilingue, “HELLO, HELLO!”, com o objetivo de sensibilizar e motivar 
os alunos para a aprendizagem da língua inglesa e para o conhecimento 
de outras culturas e tradições.

A peça de teatro, bilingue (português e inglês), levou-nos para o ce-
nário de uma viagem de dois amigos ao Reino Unido, mostrando a im-
portância da língua inglesa como meio de comunicação com pessoas de 
outras nacionalidades. Os atores usaram quer a língua portuguesa quer 
a inglesa, apelando à participação dos alunos na peça. 

Professores e alunos consideraram ter-se tratado de uma peça muito 
interessante e didática.

Augusta Salgado e Susana Maia, professoras

Não há nada mais agradável do que respirar o ar puro e ter bons mo-
mentos de convívio num piquenique ou numa caminhada. O importante 
é usufruir dos benefícios que a natureza nos oferece, pois esta estimula 
a prática de atividade física, reduz a exposição a poluentes e melhora a 
saúde mental. Há quem defenda que, sem o convívio com plantas, ani-
mais e ar puro, as crianças de hoje serão adultos obesos, nervosos e 
doentes de amanhã. Estreitar as relações com o meio ambiente pode 
prevenir doenças físicas e emocionais.

Para que as crianças gostem do meio ambiente, é necessário estimulá-
-las, desde cedo, a terem contacto com a terra e a água para respeitarem 
e valorizarem a natureza. Isso fará com que apreciem o mundo natural, 
contribuindo na infância e no futuro para o seu equilíbrio e preservação. 

Tendo isto em mente, o grupo de inglês realizou, mais uma vez, no 
dia 2 de junho, uma visita ao Parque da Cidade do Porto, na parte de 
manhã, com caminhada e piquenique, e de tarde uma caminhada no 
Parque Biológico de Gaia. 

Os alunos das turmas ASC14, MA7, MA8 e PM2, acompanhados pelas 
professoras Augusta Salgado, Carla Carvalho, Eugénia Mendes e Susana 
Maia, saíram da CIOR cerca das 8h50 e rumaram em direção ao Parque 
da Cidade do Porto onde, depois de terem caminhado pelo parque, apre-
ciado a sua beleza e respirado o ar puro, usufruindo do contacto com a 
natureza, se sentaram para descansar e saborear o piquenique. 

 O Parque da Cidade do Porto tem uma extensão de 
83 hectares de áreas verdes e é o maior parque de Por-
tugal, sendo uma grande parte da sua extensão junto 
ao Oceano Atlântico. Foi projetado pelo arquiteto fran-
cês Robert Auzelle, nos anos 60, embora só tenha sido 
inaugurado em 1993, e foi reconhecido como uma das 
“100 obras mais notáveis do século XX em Portugal”.

Depois de um convívio agradável, partiu-se para o 
Parque Biológico de Gaia, onde iria ser feita a segunda 
caminhada do dia.

Depois de recebidos pela responsável do parque e 
divididos em grupos, alunos e professores deram iní-
cio ao seu passeio e ao seu contacto com a natureza, 

trocando o barulho dos carros pelo som dos pássaros e o marulhar do 
rio Febros.

 Após uma hora ou hora e meia de percurso, através de uma paisagem 
de bouças, campos de cultivo, caminhos vicinais, casas rurais, moinhos, 
ribeiros, muros, noras, açudes, fauna selvagem e flora espontânea, fez-
-se o regresso à escola.

O Parque Biológico de Gaia consiste numa área agro-florestal de Vila 
Nova de Gaia, com uma área de 35 hectares, onde vivem em estado sel-
vagem centenas de espécies de animais e plantas.

O objetivo do Parque Biológico é que os visitantes compreendam a 
paisagem da região - flora, fauna, clima, arquitetura rural, usos, costu-
mes, hidrografia, etc,- e o contraste existente entre essa paisagem agro- 
florestal, preservada no parque, e a envolvente urbana. Pode dizer-se 
que é um memorial da paisagem da região, que está a perder as suas 
características a favor da construção.

A educação ambiental é um processo de cativação e envolvimento do 
cidadão na resolução dos problemas ambientais que afligem a humani-
dade e esta atividade serviu para sensibilizar os alunos para essa proble-
mática e para a necessidade de todos nós darmos o nosso contributo 
para a proteção do nosso planeta.

Augusta Salgado e Susana Maia, professoras

Turmas da CIOR e a Natureza



[ 26 ]

L i v r e - Tr â n s i t o

ÁFRICA- ÁSIA: 20 milhões a morrer de fome (12 de março)
Há mais de 20 milhões de pessoas em 

risco de morrer à fome em quatro países: 
Iémen, Sudão do Sul, Somália e Nigéria.

De acordo com o chefe das operações 
humanitárias da ONU, Stephen O´Brien, 
a situação mais preocupante é no Iémen, 
onde mais de sete milhões de pessoas es-
tão a passar fome.

HOLANDA: Copos e mulheres (21 de março)
O presidente do Eurogrupo, Jeroen Di-

jsselbloem, defendeu em entrevista a um 
jornal alemão que não se pode fazer como 
os países do Sul da Europa: “(…) gastar 
todo o dinheiro em copos e mulheres e, 
depois, pedir ajuda”.

As declarações ao jornal colocaram o 
presidente do Eurogrupo no centro da polémica, com vários deputados 
europeus a pedir a sua demissão.

REINO UNIDO: Londres despede-se da União Europeia (29 de março)
O Reino Unido entregou oficialmente 

em Bruxelas o pedido para sair da União 
Europeia, de acordo com o artigo 50º do 
Tratado de Lisboa. A saída do Reino Unido 
deverá ficar concluída a 29 de março de 
2019. 

O ato decorre do resultado do referen-
do de 23 de junho de 2016, quando 52% dos eleitores votaram pela saída 
do país da União Europeia.

SUÉCIA:  Camião mata quatro   (07 de abril)
Repetiu-se o terror a que a Europa já 

assistiu em Nice, Berlim e Londres. Um ca-
mião atropelou mortalmente quatro pes-
soas numa rua do centro de Estocolmo. 

A Suécia tem sido um dos países euro-
peus de onde mais cidadãos têm saído 
para combater nas fileiras de grupos ex-

tremistas no Médio Oriente.

AFEGANISTÃO: “A mãe de todas as bombas”  (13 de abril)
Os Estados Unidos lançaram a sua maior 

bomba não nuclear sobre uma série de 
túneis alegadamente usados por militan-
tes do Daesh, na província afegã de Nan-
garhar. 

Uma das principais caraterísticas desta 
bomba é a capacidade de atingir grandes 
profundidades e destruir construções, como túneis.

FRANÇA: Macron, Presidente (07 de maio)
Emmanuel Macron foi eleito o novo Pre-

sidente de França. O candidato centrista, 
com 66, 1% dos votos, derrotou a candida-
ta da extrema-direita, Marine Le Pen, que 
obteve 33,9%. 

Os valores da abstenção subiram para 
um nível recorde desde 1969, 25,4% dos 
franceses não votaram.

REINO UNIDO: Atentado em Manchester  (23 de maio)
Pelo menos 22 pessoa morreram e 64 fi-

caram feridas na sequência de um ataque 
suicida no fim de um concerto da cantora 
norte-americana Ariana Grande, no Man-
chester Arena. 

Salman Abedi, autor do atentado, esta-
va ligado a grupos jiadistas da Líbia.

ESTADOS UNIDOS: Saída do Acordo de Paris (02 de junho)
O Presidente norte-americano confir-

mou a saída dos Estados Unidos do Acordo 
de Paris.

Em setembro de 2015, em Paris, repre-
sentantes de 195 países, entre os quais 
os Estados Unidos, estiveram presentes 
na 21ª Conferência das Partes das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas, onde aprovaram um acordo para 
combater as alterações climáticas. 

REINO UNIDO: Theresa May sem maioria absoluta  (09 de junho)
O Partido Conservador britânico elegeu 

318 lugares na Câmara dos Comuns, me-
nos oito do que os necessários para atingir 
uma maioria absoluta.

Segundo a imprensa britânica, Theresa 
May vai formar um governo minoritário 
com o apoio do Partido Unionista Demo-
crático da Irlanda do Norte. 

ESPANHA: Catalunha marca referendo (09 de junho)
O chefe do Governo regional da Catalu-

nha, Charles Puigdemont, anunciou, em 
Barcelona, a realização de um referendo 
sobre a independência desta região de Es-
panha a 1 de outubro. 

A pergunta do referendo é curta e dire-
ta: ”Quer que a Catalunha seja um Estado 
independente em forma de república?”.

O Mundo...
Últimas

Carla Saldanha, professora
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O Meu Primeiro Dia de Estágio
Realizei a minha Formação em Contexto de Trabalho na empre-

sa Araújo e Vale Lda, em Viatodos-Barcelos.
No primeiro dia de estágio, acordei muito cedo, estava nervoso 

e ansioso, e para piorar, estava constipado! 
Quando cheguei à empresa, os colaboradores já preparavam as 

carrinhas com o material necessário para o dia de trabalho. Esta-
va envergonhado e sem saber o que fazer até que um dos funcionários 
me chamou para o ajudar a carregar uma máquina. Fomos para a obra 
onde iríamos instalar um sistema de termossifão. Para mim, aquilo era 
tudo novo, andava perdido no meio daquela obra e o pingo no nariz não 
parava! 

Chamaram-me para subir ao telhado para os ajudar e aí inicia-
ram uma conversa comigo, fazendo-me perguntas sobre o meu 
curso e a minha família, o que me pôs mais à vontade.

Entretanto, atribuíram-me a tarefa de fixação dos equipamen-
tos com parafusos. O tempo começou a passar bem mais depres-
sa e fui desempenhando a tarefa atribuída da melhor forma e 

com satisfação por me sentir útil e integrado na equipa de montagem.
Quando o dia de trabalho terminou, fomos até ao armazém para dei-

xar a carrinha e depois despedi-me dos meus novos colegas de trabalho 
e fui para casa já a pensar no que iria fazer no dia seguinte…

Fábio Pereira, ER9

Estive a estagiar na IrisGás de Aires Oliveira & Filho, 
Lda, uma empresa de instalação de redes de gás, mon-
tagem de painéis solares e aquecimento central a gás, 
gasóleo, lenha ou piso radiante.

O meu primeiro dia foi ótimo! O responsável da em-
presa apresentou-me aos outros funcionários e deu-me 
a conhecer todas as secções da empresa. De seguida, 

explicou-me o que devia fazer na empresa, levando-me depois para uma 
obra. Aí comecei a reparar no modo como se trabalhava. Tudo tinha que 
ser feito com pormenor, rapidez e perfeição de modo a deixar o cliente 

satisfeito com o trabalho. 
Fui muito bem recebido pelo Sr. Aires e quase tudo que aprendi na for-

mação em contexto de trabalho, parte prática, foi com ele. Tinha muita 
paciência comigo e explicava-me as coisas até eu entender. 

Fiquei contente quando comecei a fazer alguns trabalhos sem ajuda, 
pois é nessa fase que se percebem melhor os processos e se adquirem 
as competências necessárias.

Também tive a felicidade de trabalhar com dias lindos e muito sol.
Hélder Carvalho, ER9

Logo, no meu primeiro dia, na instituição senti-me como em casa. To-
dos os idosos me acolheram com muita alegria e carinho. Devo dizer 
que estava nervosa por causa do idioma, mas com a ajuda das funcio-
nárias tudo foi possível. Realizei várias atividades, desde jogos a aulas 
de ginástica e notei um grande empenho por parte dos idosos. Aprendi 
técnicas para poder usar com utentes invisuais e aprendi a trabalhar com 

novos utensílios de apoio como, por exemplo, a grua de deslocamento 
de idosos. Durante toda a minha formação, em 
contexto de trabalho, existiram altos e baixos 
mas, em geral, foi uma experiência incrível e 
aconselho-a a toda a gente.

Cristiana Vilaça, ASC13

As minhas expectativas eram bastante boas, pois a realização do es-
tágio seria uma mais-valia, tanto para a minha vida profissional, como, 
também, para crescer como pessoa.

Os principais objetivos que pretendia com este estágio 
eram poder aplicar todo o conhecimento que fui adquirindo 
ao longo do ano letivo e também aprender todo o tipo de 
coisas que fossem surgindo ao longo do estágio.

Durante este período tive algumas dificuldades, visto que 
era o meu primeiro estágio, mas com atitude e determinação consegui 
ultrapassar todos os obstáculos.

No meu primeiro dia de estágio, os pontos positivos foram o facto de 

a empresa me ter dado a conhecer alguns aspetos sobre a mesma, tais 
como um Manual de Recomendações, que aborda um pouco da história 

da Continental Mabor, a Política da Empresa, as Recomenda-
ções Gerais, a Segurança Industrial, a Proteção contra Incên-
dios e a Proteção do Ambiente. Tive, também, a oportunida-
de de receber os equipamentos de segurança individual, de 
conhecer todos os meus superiores e trabalhadores diretos. 
Comecei a trabalhar no mesmo dia.

O ponto negativo que observei durante o estágio foi a “sujidade”, não 
por desleixo da empresa mas devido ao que produzem (pneus).

Tiago Azevedo, EL22

Comecei o estágio na empresa Pedro Faria Unipessoal, Lda. O meu 
tutor, Pedro Faria, apresentou-me o local de trabalho, onde iria passar 
os dias seguintes, e o resto das divisões da sua empresa.

A empresa, considerada uma pequena empresa situada em Fradelos, 
Vila Nova de Famalicão, está dividida em duas secções: a secção da me-
catrónica automóvel e a secção da eletrónica analógica e digital.

Pronto para o trabalho, comecei por abrir um autorrádio PIONEER, 
que não ligava e, depois de aberto, o meu tutor esteve comigo a verifi-
car possíveis avarias. Entretanto fiz uma pesquisa na internet em busca 
do manual de dados (datasheet) daquele autorrádio. Como o autorrádio 
não ligava o meu tutor suspeitou que a avaria mais provável seria na 
parte da alimentação, pelo que nos focamos mais nessa parte. Desco-
brimos, então, que uma pista da placa de circuito impresso, que ligava 
o painel à placa, estava cortada, impossibilitando assim a chegada da 
corrente à placa sendo, por isso, que o autorrádio não respondia.

Para este trabalho utilizei uma chave de bocas número 8, uma chave 
de fendas e outra de cruz para abrir o autorrádio. Com ele já aberto, 
utilizei o multímetro para verificar se o erro se encontrava em algum 
componente e verifiquei que todos os com-
ponentes estavam em bom estado de fun-
cionamento. Utilizei, ainda, um alicate de 
pontas para retirar algumas pistas.

No final do dia, organizei a minha banca-
da de trabalho e fiz as limpezas necessárias para que a mesma ficasse 
limpa e pronta para o próximo dia de trabalho.

Neste estágio tive a oportunidade de trabalhar com pessoas jovens e 
conhecer os seus métodos de trabalho.

Como aspeto negativo, aponto a falta de material para poder reparar 
mais rapidamente os equipamentos que me chegavam.

Vítor Santos, EL22
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O Rendimento e o Verão

Quando chega o verão, chega o bom tempo, terminam as aulas, veri-
ficam-se alterações hormonais, há mais solicitações, ocorrem distintos 
acontecimentos apelativos, mas a época desportiva não finalizou.

Manifesta-se o fenómeno da epidemia veraneante!
Na realidade, este episódio sucede-se, ano após ano, época após épo-

ca, o que nos leva a refletir e tentar encontrar, por conseguinte, o antí-
doto terapêutico adequado. 

O calor, o sol, a maior disponibilidade horária e o ócio concorrem para 
que no corpo humano ocorra um cansaço involuntário, uma sonolência 
latente e uma menor capacidade de gestão do tempo livre, que têm 
como consequência uma menor capacidade de recuperação do orga-
nismo.

Aqui, assume preponderante importância o “treino invisível”, com 
uma relevância tão ou mais significativa que o treino visível propria-
mente dito. Uma das dimensões mais significativas do treino invisível é 
o período noturno. No verão verificamos que há maior dificuldade em 
dormir, o sono é de pior qualidade e menos profundo, dificultando a 
recuperação física e mental. 

Com o calor ambiente elevado a hidratação assume fulcral relevo. Se 
a hidratação é sempre importante, neste período deverá ser ainda mais 
considerada e alvo de reajustes, quer pré-treino, per-treino, quer pós-
-treino. A alimentação tem de ser igualmente ajustada, adequada e im-
permeável às solicitações e tentações, tais como a ingestão de gelados, 
batidos, de doces e de bebidas alcoólicas. As tentações são acrescidas e 
a vontade é vulnerável pelo envolvimento.

De igual modo, as capacidades psicológicas estarão condicionadas, 
concorrendo para estádios menos favoráveis, que em muitas situações 
poderão ser prejudiciais ao seu rendimento. A motivação poderá estará 
diminuída pelos sucessivos treinos realizados ao longo da época, pelas 
distintas competições, pela exigência imposta, pela pressão, dos resul-
tados bons e menos bons, enfim, por um conjunto de ações cumulativas 
que poderão concorrer para uma quebra dos padrões ideais de moti-
vação. Aqui, é preponderante estarmos alerta, sensíveis ao processo e 

encontrar o melhor caminho a seguir, mas sempre na base tripartida de 
Atleta/Pai/Treinador. 

Neste fervilhar de acontecimentos e de relações, é necessário ter a 
capacidade de gerir as emoções, já que o atleta estará mais suscetível a 
alterações dos estados de humor, a manifestar-se mais irritado e agres-
sivo, o que poderá conduzir a estados de tristeza, melancolia e isola-
mento. Se não houver cuidados para contrariar esta tendência, o atleta 
poderá ser conduzido para níveis patológicos de sobretreino, da tríade 
da mulher atleta, de burnout ou de abandono. 

Enquanto treinadores e responsáveis pelo processo é essencial en-
contrar o equilíbrio das dinâmicas das cargas e da gestão da exigência, 
quer seja a nível técnico, tático ou fisiológico, quer seja a nível psicoló-
gico. Devemos promover uma comunicação facilitada, com seriedade 
e confiança mutua; diferenciar os momentos de exigência e de flexibi-
lização; fomentar momentos de desconexão diária com a modalidade; 
promover a manutenção das rotinas pré, per e pós treino/competição; 
valorizar o treino invisível (dormir, comer, hidratar, descansar); estabe-
lecer objetivos a curto prazo, de forma concreta, já que a concentração 
poderá estar diminuída e a atenção dispersa. 

Concluímos sem qualquer dúvida, que é possível obter rendimento 
no verão. 

Para isso, é preciso estar sempre alerta para os possíveis fenómenos 
que podem ocorrer e encontrar as estratégias que concorram para uma 
ação terapêutica que permita ao treinador dar treino e ao atleta treinar. 

O atleta nunca deve tentar descobrir qual o seu limite, mas sim de-
sejar superá-lo a cada instante. O atleta tem de enraizar que a dor e o 
cansaço fazem parte do seu uniforme.

Acreditar é monótono, duvidar é apaixonante, manter-se alerta: é a 
vida!

Oscar Wilde
Pedro Faia, Professor 
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Gosto da CIOR Porque...
- tem pessoas boas e 

acolhedoras.
- tem as condições 

para desenvolver cada 
área e espaço para cada 
um se desenvolver.

- ajuda-nos a crescer e 
a aprender.

- dá-nos liberdade de 
nos expressarmos e apoia-nos nas nossas 
ideias para as levamos em frente.

- faz-nos ver as coisas de uma outra pers-
petiva, e a faz com que pensemos em todas 
as nossas opções antes de tomarmos uma 
decisão.

- abre-nos portas para o mundo.
Esta é a CIOR, e estes são os motivos, 

porque escolhemos esta escola e não outra.

Ana Oliveira e Cristiana Vilaça, turma ASC13

- foi aqui que conheci o Ho-
mem da minha vida.

- aqui encontrei o curso 
que eu gosto.

- tem professores e funcio-
nários que nunca vou esque-
cer.

- desta escola não levo ami-
gos, mas sim família.

- esta escola ajudou-me a 
crescer.

- temos mais liberdade aqui, do que nas ou-
tras escolas.

Mara, turma TASG

- temos liberdade para dar a nossa opinião, so-
bre qualquer assunto relacionado com a escola. 

- tem professores excelentes
- há funcionários e professores sempre dispos-

tos a ajudar.
- é uma escola que me faz sentir alguém.
- é uma escola diferente. Inovadora!

Sandra Gonçalves, turma ASC13

- temos liberdade.
- aqui temos o curso que 

gostamos.
- nesta escola há inter-

câmbios muito interessan-
tes. 

- finalmente conseguimos 
ter sucesso na escola.

- podemos trabalhar e estagiar em institui-
ções, o que é uma mais-valia.

- fizemos novas amizades 
- temos bons professores, que ensinam bem.
- os professores preocupam-se connosco. 
- temos muitas atividades práticas, o que nos 

motiva.
- somos uma família.

Mónica e Cristiana, turma AC1
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D a i l y - E n g l i s h

My World In a Map
From a Youngster’s Point of View

Nowadays being a teenager is not very easy and it may be 
considered one of the most stressful periods of a teen’s life. 
Others regard it as the most exciting time of their life: a time 
to grow as a person, to find our sense of self in a society, a 
time that comes with exploration opportunities and many pa-
ths to follow.

Again, the English Department at CIOR challenged the 11th 
form students to draw their life map as an assignment for Mo-
dule 5 “Teenage World”. Their task was to prioritise people, 
places and things in their life by giving them a physical place 
in a map, drawing or painting. Everything could be included in 
this map: dreams, relationships, family, hobbies… as long as it 

portrayed their life, their world.
Some of our pupils said yes to the challenge and surprised 

the school community with original and authentic masterpie-
ces. As true artists they dared to show us their inner world 
and shared their dreams, worries, joys, and most importantly, 
they opened a small window to their world. Let’s have a look 
at them.

For their audacity, honesty and creativity we congratulate 
our students. 

Here are some of our pupils’ colourful worlds and some ex-
cerpts of their written projects.

About My World by Joel Jonassi, EL22
“Let me introduce myself, I am Joel Jonassi and I live with my friends, 

they are all Mozambicans like me. In my life, I have several things that 
I consider important especially family, God, friends and health, talking 
about health is the same as talking about life.

 For me there are two types of health: physical and mental health, they 
both have their importance, the physical one to sustain our body and the 
mental one to have the strength needed to face obstacles.

So, let me present my map now, first the church because God is first in 
my life, because He helps me to take the first step in everything I choose 
to do. God is the owner of the past, pre-
sent and future.

For me the houses represent family and 
friends. The house that is next to the ocean 
represents my family that is very far from 
me and that has encouraged me for ano-
ther day of struggle. In my opinion family is 
the basis of our education: we learn about 
traditions and customs among family. My 
family is small and it’s like a support center 
for me. They are by my side in the good 
and the bad times. They are always by my 
side to applaud or “pull my ears” to tell the 
truth. I’m proud of the values my family 
has given me and I am what I am because 
of my family.

The plane that is above the Atlantic 
Ocean represents the trip from Portugal to 
Mozambique.

For me school is the place where we 

draw our future with the help of teachers.  We learn to live and respect 
each other. The school, my colleagues and the teachers are my second 
family.

The football field, the beach and the club are fun places to go to. In my 
free time, my friends and I play football, sometimes on Fridays I go to the 
disco, and in the summer, whenever possible, I go to the beach.

My dream is to see a united world without racial, religious or gender 
discrimination.  According to the wise:  “A dream dreamed alone is a 
dream, a dream dreamed together is reality.”

Natália Luciano, professora
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“Hello everyone, I am Idelvina and I am here to present you the map of my 
life, where I talk about the most important things, the things I like to do in my 
day - to - day life.

In fact there are many things I wanted to say and show on this map about 
me, but they don’t fit all here and I would spend hours and hours talking 
about myself, which would certainly bore everyone, including me!

Well, let me first say that the most important thing in my life is my family, 
it is because of them that I know the world as it is and  I am what I am. I have 
learned from them most of everything I know and do, and today, I think I do 
not have enough words to explain how important they are in my life.

According to the map there is my house - where I spend most of my time 
with my family. Obviously I wake up very early and I go to school, which is 
the place where I spend most of my time.  School is on the map because it 
is also one of the important things in my life, this is where I intend to be and 
in the future to be someone important to society. After school I go to the 
volleyball club where I train with my friends and colleagues almost every day.  
When I have nothing to do, I go there with my friend and we both play. I love 
volleyball and, of course I could not help sharing it. 

Later I go back home and spend more time in my bed on my pc, talking to 
my friends until 10:00p.m. Then, I go to sleep.

At weekends I spend the day sitting under a tree reading novels, doing 
schoolwork, watching people on the street and lots of good things. It’s a lot 
of fun.

As for shopping, I like to shop mainly clothes and shoes, so there is a shop 
where I always go with my friends after extracurricular activities. I just can’t 
help it: shopping is so fun!

Well I think I’m done, I would like to thank you all for your attention.”

The Map of My Life by Tiago Reis, EL22
“Let me introduce myself, 

I am Joel Jonassi and I live 
with my friends, they are 
all Mozambicans like me. In 
my life, I have several things 
that I consider important es-
pecially family, God, friends 
and health, talking about 
health is the same as talking 
about life.

 For me there are two 
types of health: physical and 
mental health, they both 
have their importance, the 
physical one to sustain our 
body and the mental one to 
have the strength needed to 
face obstacles.

So, let me present my map now, first the church because God is first in 
my life, because He helps me to take the first step in everything I choose 
to do. God is the owner of the past, present and future.

For me the houses represent family and friends. The house that is next 
to the ocean represents my family that is very far from me and that has 
encouraged me for another day of struggle. In my opinion family is the 
basis of our education: we learn about traditions and customs among fa-
mily. My family is small and it’s like a support center for me. They are by 

my side in the good and the 
bad times. They are always 
by my side to applaud or 
“pull my ears” to tell the tru-
th. I’m proud of the values 
my family has given me and I 
am what I am because of my 
family.

The plane that is above 
the Atlantic Ocean represen-
ts the trip from Portugal to 
Mozambique.

For me school is the place 
where we draw our future 
with the help of teachers.  
We learn to live and respect 
each other. The school, my 
colleagues and the teachers 

are my second family.
The football field, the beach and the club are fun places to go to. In my 

free time, my friends and I play football, sometimes on Fridays I go to the 
disco, and in the summer, whenever possible, I go to the beach.

My dream is to see a united world without racial, religious or gender 
discrimination.  According to the wise:  “A dream dreamed alone is a 
dream, a dream dreamed together is reality.”

My World by Idelvina Fernando, IE16
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I n t e r n a C I O R i z a n d o
A Escola Profissional CIOR é, desde maio de 2015, uma Escola Certifi-

cada com a Carta de Mobilidade VET. Esta Carta de Mobilidade certifica 
as Instituições com registos de qualidade comprovada na organização 
de mobilidades no ensino e formação profissional, para alunos e pes-
soal docente e não docente e prosseguem uma estratégia de interna-
cionalização na qual se destacam as orientações para o desenvolvi-
mento de parcerias e redes de trabalho a nível internacional. 

Esta estratégia de internacionalização prossegue, como objetivos de 
implementação, que todos os seus alunos tenham a oportunidade de 
realizar uma mobilidade Europeia e que todos os seus colaboradores 
possam participar em atividades de desenvolvimento profissional no 
espaço Europeu, num espaço temporal de três anos. 

O balanço intermédio de implementação da estratégia é extrema-
mente positivo. Terminado o ano letivo, o Projeto GPSIV alcançou um 
número recorde de alunos e professores em mobilidade. No ano letivo 
2016/2017 o Gabinete de Projetos organizou 16 fluxos de viagem, en-
volvendo 90 alunos e cerca de 26 professores/Staff, estabelecendo par-
cerias com 16 Escolas/Entidades de Acolhimento de 9 países da União 
Europeia (Croácia, Espanha, França, Grécia, Itália, Polónia, Malta, Rei-
no Unido e Roménia). No âmbito da Gestão do projeto KA2, do qual 
somos parceiros, foram ainda organizados mais 3 fluxos de mobilidade 

(Roménia, Espanha e Itália) e elaborados estudos e documentos espe-
cíficos do projeto. 

Paralelamente, o Gabinete de Projetos acolheu ainda 6 jovens de 
diversos parceiros da vizinha Espanha (Madrid e Galiza), acompanhan-
do-os na realização das suas mobilidades e realização de estágios em 
Empresas, um grupo de professores oriundos da Grécia, um professor 
vindo da Galiza e três Entidades Parceiras da Finlândia, de Bilbao e 
Forteventura, em Espanha.

Para além disso, o Gabinete de Projetos elaborou também diversas 
candidaturas ao programa Erasmus + para o ano de 2017 e organi-
zou, em colaboração com os professores responsáveis, as atividades de 
disseminação do projeto GPSIV – “Semana da Europa” e o “Seminário 
final do GPS”- apresentação das mobilidades de Staff (a realizar em 
julho próximo). 

Queremos fazer da CIOR uma Escola do Séc. XXI, verdadeiramente 
integrada no espírito Europeu, num ambiente educativo internacional, 
no respeito pelos valores e princípios que norteiam o projeto Europeu. 
Precisamos da colaboração de todos, alunos, professores e colabora-
dores para a concretização deste Plano. Participa, dá o teu contributo, 
inscreve-te.

Gabinete de Projetos

Projeto GPS V -  ERASMUS +
Candidatura Aprovada para 2017/2018

A candidatura do Projetos GPS V – Get Professional Skills V já foi apro-
vada, com um número de mobilidades semelhante ao que foi previsto 
para este ano letivo. Assim, no próximo ano letivo teremos 5 fluxos de 
mobilidade para os 5 melhores alunos de cada turma do 12º. A seleção 
é feita em julho. Está atento. 

Atenção alunos finalistas, para o ano de 2017/2018 as vagas para os 
estágios dos alunos recém-graduados só são 3. Para te candidatares tens 
que concluir o curso e enviar até setembro uma carta de motivação para 
o Gabinete de Projetos ou para o e-mail mobcior@gmail.com a dizer-nos 
porque é que gostarias de participar, se gostarias de ir com algum(a) co-
lega e qual é o país da tua preferência. Este ano o destino eleito foi Espa-
nha, mas de “Nuestros Hermanos” podes escolher parceiros de norte a 

sul (Galiza, Madrid, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Sevilha, Málaga…). 
Outros destinos poderão estar na forja.

Foram também aprovadas as mobilidades para os alunos do 10º ano. 
Haverá cerca de 25 mobilidades para os alunos que escolham frequentar 
a Cior no próximo ano letivo. Os destinos? Para já estão previstas a Fin-
lândia, o Reino Unido e a Polónia… 

Quanto ao Staff, temos também previstas 10 mobilidades, para diver-
sos países. Este ano queremos que os interessados nos digam os motivos 
para realizarem as mobilidades, através de um e-mail para o Gabinete 
de Projetos mobcior@gmail.com. Estejam atentos às comunicações in-
ternas.

Programa GPS IV -  ERASMUS +
2016/2017

Com os últimos fluxos deste projeto, terminaram os estágios dos 6 
alunos finalistas. Os alunos do curso de Energias Renováveis estiveram a 
trabalhar no sul de Espanha, em Málaga. Trabalho árduo, muito sol para 
trabalhar e bronzear, “paella” e “fiesta”… Esperamos que tenha sido um 
período proveitoso a nível profissional, e também pessoal.

Ainda se encontram em Barcelona - Espanha, os nossos dois alunos 
recém-graduados Pedro Ribeiro e Sebastião Dima, dos cursos de Meca-
trónica Automóvel e Instalações Elétricas. A experienciar a verdadeira 
“movida” catalã, estão a estagiar nas Empresas “TodoTaxi”  e “Solartest”, 
onde estão certamente a alargar os seus horizontes profissionais e a ci-
mentar competências previamente adquiridas. Terminam a mobilidade 
em 4 de agosto de 2017. 

Este ano as turmas do 11º ano de Produção Metalomecânica e Ani-

mação Sociocultural foram contempladas com dois fluxos de mobilidade 
que inicialmente não estavam previstos. Os nossos parceiros da vizinha 
Galiza foram os anfitriões e estreitou-se assim a colaboração entre as En-
tidades de Formação de ambos os países. Da turma ASC14 foram 11 os 
alunos sorteados para realizarem a mobilidade em Ourense. O CIFP de 
Ourense foi o parcei-
ro que os acolheu e 
onde os alunos pu-
deram usufruir de 
um programa espe-
cificamente organi-
zado para o grupo, 
no âmbito da anima-

A l u n o s
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ção sociocultural. Certamente trouxeram muitas ideias para as PAP do 
próximo ano…

O politécnico de Lugo foi a entidade que acolheu os 11 alunos de 
PM2, num programa que conjugou atividades na escola com visitas a 

empresas do ramo da metalurgia e atividades culturais. Esta mobilidade 
proporcionou aos alunos momentos únicos de aprendizagem e convívio, 
através do contacto com novas realidades e experiências. 

S t a f f

As mobilidades de staff iniciaram com a participação de dois grupos que ruma-
ram a Thessaloniki, na Grécia e a Trappes, em França no mês de maio. Em Thes-
saloniki, o Drº Amadeu Dinis e o Prof. Arcélio Sampaio foram excecionalmente 
bem recebidos pelo Parceiro “CosmoStudies” e visitaram diversas Escolas Pro-
fissionais. O objetivo foi conhecer o sistema de Ensino profissional na Região da 
Macedónia e trocar experiências sobre problemas comuns que afetam este tipo 
de ensino. Por sua vez, os Professores Luís Miranda e Fábio Monteiro estiveram 
numa experiência de Jobshadowing no Lycée Louis Blériot em Trappes, a escassos 
30 minutos do centro da capital francesa, onde puderam conhecer de perto os 
métodos de ensino profissional francês e trocar conhecimentos técnicos com os 
elementos da equipa parceira. A experiência não foi só de trabalho, uma vez que 
o acolhimento envolveu partilha de momentos de convívio e visitas culturais. Em 
junho outros colegas rumaram a Malta, Reino Unido e Espanha. Terão certamente 
muito que nos contar no Seminário final.

D i s s e m i n a ç ã o

Como já vem sendo habitual, a disseminação 
das atividades do Projeto GPS decorreram du-
rante a Semana da Europa, que anualmente se 
comemora entre a primeira e a segunda sema-
na de maio. O programa da semana incluiu, en-
tre outras atividades, como o pequeno-almoço 
europeu, a decoração do espaço e as ativida-
des em inglês, um seminário em que os alunos 
participantes nas mobilidades apresentaram, 
por grupos, a sua experiência durante esse pe-
ríodo às restantes turmas da Escola e a outras Escolas convidadas. A todos os professores e alunos 
envolvidos na preparação da semana da Europa, o nosso muito obrigado. 

Este ano o seminário contou com a presença de um convidado especial, o Dr. Paulo Cunha, re-
centemente nomeado embaixador para a União Europeia e Presidente da Câmara de Vila Nova de 
Famalicão, que nos agraciou com algumas palavras de incentivo, elogiando o trabalho meritoso e 
significativo que a Escola e o Gabinete de Projetos desenvolvem para promover as competências 
de Cidadania e a Europa. De destacar que a CIOR é a Escola do Concelho que anualmente mais 
mobilidades desenvolve no âmbito do Programa Erasmus +.

O terceiro encontro de trabalho referente a este projeto 
decorreu em Roma, Itália, onde a equipa de projeto, consti-
tuída pelo Drº Amadeu Dinis e pela Drª Nilza Jardim foram 
recebidos pelos parceiros da Escola ITIS G. Armellini. Neste 
encontro foram apresentados os trabalhos previstos para esta 
fase do projeto, acordados no meeting anterior, e definidas as 
próximas etapas do projeto. O próximo meeting decorrerá em 
outubro, na Alemanha. 

Recorde-se que este projeto junta escolas da Roménia, de 
Espanha, de Itália e de Portugal e tem por objetivo desenvol-
ver um currículo de Domótica que possa ser aplicado na Esco-
la Coordenadora Romena.

KA2 Improving Students’ And Teachers’ Skills
In Home Automation
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E n t r e t a n t o
Bem Escrever

Raiz Quadrada
Juliana Oliveira, professora

Os Erros Mais Comuns da Língua Portuguesa

As potências inteiras de 11 não deixam de chamar a nossa atenção e 
podem ser incluídas entre os produtos curiosos (mencionados na edição 
anterior).

11×11=121
11×11×11=1331

11×11×11×11=14641

Disposição não menos interessante apresentam os algarismos dos nú-
meros 9, 99, 999,... quando elevados ao quadrado.

92=81
992=9801

9992=998001
99992=99980001

Vale a pena observar que o número de noves à esquerda é igual ao 
número de zeros que ficam entre os algarismos 8 e 1.

As Potências de 11

Humor na Matemática

Este artigo tem como objetivo alertar os leitores do jornal “Leituras” para as incorreções linguísticas mais comuns no registo oral e escrito, for-
necendo esclarecimentos sobre como fazer um bom uso da língua portuguesa. Com se diz ou escreve…

De repente ou derrepente?
A forma correta é de repente. Esta palavra que significa “subitamen-

te”, provém do latim repente (súbito, repentino). 
Exemplo: Ele entrou de repente na sala e sem pedir licença.

Com certeza ou concerteza?
A forma correta é com certeza, à semelhança da expressão de certe-

za.
Exemplo: É com certeza uma casa portuguesa.

Perseverante ou preserverante?
A forma correta é perseverante. Adjetivo que designa alguém que 

não desiste facilmente de alguma coisa, que se conserva firme e cons-
tante. Provém do latim perseverante e corresponde ao particípio pre-
sente do verbo perseverare (teimar).

Octogenário ou octagenário?
A forma correta é octogenário que provém do latim octogenário que 

designa uma pessoa que se encontra na faixa etária dos oitenta anos.

Insossa ou ensonsa? 
A forma correta é insossa. O adjetivo insosso provém do latim e signi-

fica “que não tem sal ou tem pouco sal”. Alguns dicionários consagram 
também as variantes gráficas insonso e ensosso.

Exemplo: “Achei a sopa da cantina muito insossa, hoje.”

Carla Susana Azevedo, professora
Fonte: Duarte Tavares, Sandra. 500 erros MAIS COMUNS DA LÍNGUA PORTUGUESA. 

O que está no quadro O que o professor vê

O que os alunos veem O que vai sair no teste

Cartoons
CR/GC
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C h e c k - L i s t
Entre-Capas

Meredith é uma mulher sensata e bem-sucedida. Tem marido e 
duas filhas, é conhecida como cabeça dura e consegue sair-se bem em 
qualquer situação. Nina é estabanada e desleixada, apesar de ser rica 
e famosa. Visita os seus pais apenas em datas especiais e desaparece 
sempre sem avisar. O que têm essas duas mulheres tão diferentes em 
comum? São irmãs!

Anya é uma mulher fria e calada. É mãe de Meredith e Nina, e as duas 
meninas culpam a mãe pela infância sofrida, pois ela nunca lhes deu 

atenção e sempre as humilhou. Será que as duas entendem os verdadei-
ros motivos da mãe?

No leito de morte do seu pai, as meninas deparam-se com um pedido 
inusitado. O pai pede para que elas se aproximem da mãe e façam com 
que ela termine o conto de fadas que contava para as meninas na infân-
cia. O pedido é estranho, mas vai mudar drasticamente a vida das duas 
irmãs e mostrar que não devemos julgar o futuro sem antes conhecer o 
passado.

Kristin Hannah nasceu em 1960 no sul da Califórnia. Aos 
8 anos a família mudou-se para Western Washington. 
Trabalhou em publicidade, licenciou-se em Direito e 
trabalhou alguns anos em advocacia, em Seattle. Quando 
a gravidez a obrigou a ficar de cama durante vários meses, 
Kristin retomou uns textos antigos que tinha escrito em 
parceria com a falecida mãe, que sempre dissera que 
ela seria escritora. O marido encorajou-a e, assim que 
o filho nasceu, Kristin abandonou a anterior atividade 
profissional e dedicou-se à escrita a tempo inteiro. O 
primeiro êxito surgiu em 1990 e desde então que a sua 
profissão é escrever. A autora já publicou 19 romances. 
Ganhou prestigiados prémios como um “Rita Award” 
(Romance Writers of América) em 2004 com Between 
Sisters, e o National Reader’s Choice. A sua obra está 
traduzida em várias línguas. Vive com o marido e filho na 
costa noroeste dos Estados Unidos.
 Kristin Hannah é autora de uma obra literária vasta e 
amplamente premiada. Alguns dos seus livros foram 
considerados entre os cinco melhores do ano pela 
Publishers Weekly e pelo Library Journal.

Augusta Salgado, professora
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No último título da trilogia dedicada por João Paulo Oliveira e Costa aos «amigos 
do rei», a figura central é Joana, a Louca. 

Filha dos Reis Católicos, mãe do poderoso Carlos V, irmã das duas primeiras mu-
lheres de D. Manuel I, Joana ficou para a história como a possessiva mulher de Fi-
lipe, o Belo. Acusada de excessos por alguns, foi afastada do poder e enclausurada 
em Tordesilhas. Mas quem mais teria Joana amado? Voltou a rainha a apaixonar-se 
depois da morte de Filipe? Teve no seu íntimo outros amigos? Sobre estas inter-
rogações se constrói uma fabulosa história de amor que tem por cenário a Europa 
trepidante do século XVI.

João Paulo Oliveira e Costa, nascido em 1962, é Doutora-
do em História (1998). Professor Catedrático da Faculda-
de de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa. Director do Centro de História de Além Mar e 
membro da Direcção do Centro de Estudos dos Povos e 
Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católi-
ca Portuguesa. Membro do Comité Internacional do Semi-
nário Internacional de História Indo-Portuguesa. Funda-
dor do Bulletin of Portuguese Japanese Studies e director 
dos Anais de História de Além-Mar, ambos editados pelo 
CHAM. Coordenador da Enciclopédia Virtual da Expansão 
Portuguesa. Membro da equipa de coordenação da colec-
ção “Biografias dos Reis de Portugal”. Dentre a sua obra 
científica destacam-se: A descoberta da civilização japo-
nesa pelos Portugueses (Macau, 1995), O Japão e o Cris-
tianismo no Século XVI. Ensaios de História Luso-Nipónica 
(Lisboa, 1999), D. Manuel I, um príncipe do Renascimento 
(Lisboa, 2005 e 2007); A Interculturalidade na Expansão 
Portuguesa (Lisboa, 2007, com Teresa Lacerda), Henrique, 
o Infante (Lisboa, 2009). Iniciou-se na escrita de ficção 
com o romance O Império dos Pardais (2008), a que  se 
seguiu O Fio do Tempo  (2011).
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Livros de Curso

O Jack Bruninho é o nosso padre e filósofo. É 
soldador nato. O homem dos sete ofícios. É o 
nosso sorriso incompleto. Desde que chegou 
de Itália, passou a ser o representante oficial 
da Ferrari na CIOR. Em caso de dúvida para 
esclarecer um atraso, basta consultar www.
bruno1001desculpas.cior. Apesar de não gos-
tar de passar a bola, é um bom jogador. Está 
sempre pronto a ajudar, até nos testes! Bruno, 
grande amigo e companheiro, ainda não nos 
esquecemos da vitela. 

Bruno Torres

O nosso José Cid é a menina da turma, sempre 
preocupado com o look, usa o telemóvel para 
arranjar o cabelo. Aliás, o telemóvel é o seu 
fiel companheiro e encontra sempre uma so-
lução para o ter por perto. Estagiou com TDI’s, 
mas sonha com Hondas. Ferve em pouca água 
e quando se chateia fica um pouco repetitivo 
e só nos diz “és um corno!”. Vai de férias to-
dos os fins-de semana, “haja dinheiro, ó riqui-
nho…”. Com o seu grande amigo Carlos, está 
a investir no Hidrogénio. Sempre disponível é 
um excelente amigo.

O Carriço é a carraça dos jogos, não larga por 
nada. O rei do Paysafe. Ainda sonha com a 
sua Megane GTLine Full Extra e com uma casa 
com piscina. É fiel ao seu lar e dificilmente o 
encontramos na noite. A jogar Futebol é duri-
nho, não costuma ver a bola, apenas as pernas 
dos adversários… É sossegado, sempre no seu 
cantinho, não chateia ninguém nem gosta de 
ser chateado. É o homem das gorjetas e muito 
ocupado, nunca nos responde às mensagens… 
Mas vamos sempre lembrar-nos de ti amigo!

João Ribeiro João Campos

O Mineiro é o Guru do Sexo. O verdadeiro Gé-
nio da Bola, mais diremos és o Zlatae de MA6. 
É a paz em pessoa, peace and love é um dos 
lemas de vida, o outro não podemos dizer. 
O seu hobby preferido é infernizar a vida do 
Nuno. E o seu sonho é ter um Iate. Se lhe sair 
um EuroMilhões temos férias garantidas. É 
muito fotogénico, mas evita ser fotografado. O 
Brad Pitt é o mais novo da turma e ainda tem 
que pedir autorização para sair à noite. És um 
grande amigo e um bom conselheiro. 

O Xuxas é o homem do aço e do cachaço. O 
Fiat corre-lhe nas veias, o dele foi produzido 
na Ferrari e, portanto, é melhor do que os 
outros… Fiat Carlos! É o fiel e grande amigo 
do Vladymyr, ou não! O crânio da turma é a 
nossa salvação nos testes e a grande ajuda na 
oficina. Entope o telemóvel com jogos e não 
entende porque é que este bloqueia. O pe-
queno génio da Física e Química está focado 
na sua Mota a Hidrogénio. Amigo, lembra-te 
de nós quando fores famoso ou encontramos-
-te na curva! 

Carlos Costa Davide Ribeiro

O nosso Pinheirinho. O sonho é ter um Inte-
gra e o maior pesadelo os TDI’s. É boa pessoa, 
mas um caceteiro a jogar à bola. O verdadeiro 
Filipe by day, Hélder by night está a juntar a 
dinheiro para ir buscar a sua loira! Em Itália 
foi o verdadeiro MasterChef, graças aos ensi-
namentos da sua mãezinha. Para sobremesa 
tínhamos sempre MELÃO, se é que nos enten-
des…. É bom aluno, mas não dispensa uma 
soneca. Ajudar deve ser o seu nome do meio. 
Um grande amigo estará sempre presente.

O Pedome. O atletismo vai levá-lo longe, em 
breve substituirá Diogo Morgado no papel de 
Jesus Cristo. Homem dos Memes. Parceiro 
fiel do Xano nos matrecos. É muito reserva-
do, calmo e está sempre bem-disposto, só se 
chateia quando perde um jogo. Um técnico da 
Informática: o verdadeiro gamer e hacker, por 
causa disso é o português mais brasileiro. Para 
ele só existe um carro e continua a sonhar com 
o Série 1. Fornecedor de Pringles. Sempre sor-
ridente e pronto a ajudar é um grande amigo.

Hélder Pinheiro João Barros

O Periquito Agaponis. O Pinóquio picareta não 
teve muito sucesso com a cirurgia. Agressivo e 
impulsivo, faz-se sempre de vítima. Está sem-
pre a criticar e a reclamar. Veio por engano 
para Mecatrónica, porque o seu sonho é ser 
pintor. Gostava de ter sempre 40 € no bolso 
e comprar um Ibiza, para fazer fumo. Partiu 
a panela de escape ao Seicento a sacar um 
arranque. É muito expressivo na linguagem 
gestual… Apesar do teu temperamento, és um 
bom amigo e a turma não era a mesma sem ti. 

Fábio TaveiraO Swaguer pensa que sabe jogar CS, está em 
constante descompressão. O homem das ba-
lanças e da Xixa ainda tem esperança de ter 
barba. O Surfista mete muita água, mas a bar-
riga é de cerveja. Goza com o Carlos, mas não 
passa sem ele! Amigo não te esqueças que 
temos de nos encontrar, nem que seja para 
conhecer o teu famoso CRX. O homem dos 
negócios, só que não… Às vezes bate mal da 
cabeça, mas é um bom amigo e está sempre 
pronto a ajudar no que for preciso, menos nos 
testes, porque também não sabe!

Fábio Duarte

O nosso Xaninho. É um homem de negócios, 
por isso não deixa o telemóvel nem para al-
moçar. É bom amigo, pena ter pouco tempo 
disponível, devido aos seus negócios. É o fri-
gorífico humano, o fornecedor de alimentos 
traz-nos salpicão e Vinho do Porto. É um óti-
mo guarda-redes, pena ter os pés virados para 
a lua. O verdadeiro jogador de matrecos. Nas 
fotografias fica bem desfocado… Enerva-se 
facilmente, mas no fundo é um bom amigo o 
John Espiga.

Alexandre Silva

O Carlos das Babes. O homem da noite, rei 
da caneca meio litro. Tentou ser ciclista, mas 
o espanhol ganhou… Desde então sonha com 
BMW, para ninguém o ultrapassar nas curvas. 
Sempre disponível para emprestar a casa é 
um jardineiro por interesse. É um aluno inte-
ressado. O Matos está sempre disposto para a 
brincadeira, grande maluco. És um amigalhaço 
para a vida. Nunca te esqueças que gostamos 
muito de ti, mas ainda gostamos mais das tuas 
primas!

Carlos Matos

MA6 
2014/2017

Mecatrónica Automóvel
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O Nini é o nosso posto de EDP e um bocadi-
nho Chibo… O seu telemóvel, carregado com 
500 vídeos interessantes, empancou e aquilo 
ficou no vai, não vai… Teve uma experiência 
com o álcool no décimo ano e achamos que 
desde então ficou meio avariado. O homem 
do stockcar, fica orgulhoso dos seus acidentes. 
Sempre bem informado, não dispensa a con-
sulta diária dos jornais! Contigo gostamos de 
conversas à distância… mas vamos sentir a tua 
falta “GRANDE” amigo.

O Nuninho ou Nunão, também conhecido por 
Negão. Está desde o 10º ano para ir ao Keymó-
dromo, mas ainda não encontrou a quarta 
ideal. O gajo dos imports. O Meme das Bra-
sileirinhas no Instagram. Sonha com uma boa 
brasuca e um 240sx para acompanhar, mas 
também aceita milfs e adotou o lema “no en-
glish, no babes”. Com as típicas perguntas de 
segunda-feira, enche os olhinhos do Taveira 
com as suas xuxinhas… Sempre pronto a aju-
dar e um amigo de verdade, só se passa com 
os riscos no Honda!

Nuno Pacheco Ricardo Oliveira

O Kebab. O Kevin das babes, é o verdadeiro 
gentleman. Está sempre vermelho como um 
tomate. A noite no Pinheiro foi de extrema im-
portância para brilhar na apresentação oral de 
Português. Trabalha de noite e dorme de dia. 
Tinha o Canadá no coração, mas, entretanto, 
descobriu Portugal. Fez uma cábula completa 
numa folha A4 e ficou indignado por ser desc-
oberto “sou só eu?”. Gosta do Rally das Tascas, 
odeia Vodka, em pequenas quantidades. Um 
grande amigo com quem podemos sempre 
contar e encontrar, pelo menos na noite…

O Pis Pis Meia Barba. Gosta de glúteos, mesmo 
dos masculinos. Alcança a lua sem foguetão, 
mais ou menos como passa nos teste sem 
estudar. Papa sestas. Não dispensa uma boa 
Kizomba. Gosta muito de cantar, mas não tem 
esse dom, por isso dedicou-se à Gaita. Sonha 
um dia ver o ser Sporting campeão, porque 
não se lembra da última vez… Não é bom gi-
nasta, partiu os óculos no meio dos colchões 
depois de um mortal. É um bom amigo, com 
quem podemos sempre contar.

Kevin Araújo Luís Sá

O Quim Manco, MonteKiller, o Mister Bean de 
MA6. Alguém pagou para cair no óleo John-
son… Deixou 3 presentes no balneário. Gosta 
do ar do monte. Gostamos muito dos teus 
streaptease. Os teus glúteos são bastante co-
nhecidos e tu conheces vários postes. Come 
paredes e usa os testes para tapar misérias! 
Está sempre pegado com o Testas. Sempre 
pronto para beijinhos e carinhos, seja em 
quem for… por isso os próximos episódios são 
para mais de 18 anos… Amigo serás sempre o 
nosso “Top Mundial. Obrigados”

O Campos fez um voto de silêncio quando en-
trou na CIOR. Tem carta, mas pouca experiên-
cia de condução. Colado nos Jogos é a nossa 
salvação quando nos falha a bateria do tele-
móvel. Tem 2 pés esquerdos e a síndrome do 
Jonas, também está sempre no chão em que-
das aparatosas. O homem das raspadinhas e 
do EuroMilhões. Sonha com um R8, mas neste 
momento contenta-se com um Saxo. Sempre 
muito reservado e no seu canto temos a certe-
za que és bom rapaz.

Ricardo Monteiro Ricardo Campos

O Vila está quase sempre calado, mas quando 
abre a boca é para matar… Achamos que só no 
12º ano o ouvimos falar! Com uma grande cul-
tura geral, é o pré-histórico… Nos testes gosta-
mos de o ter no centro para espalhar os seus 
conhecimentos. O seu companheiro de mesa 
é o seu maior inimigo. Gosta de encontros à 
distância!  O homem do Golf II. À sexta-feira 
começa a preparar o fim-de-semana e a avisar 
os companheiros para o CS. Descobrimos um 
amigo sempre do nosso lado.

Ricardo Vilaça
Pinto, o Andorinha. Cozinheiro assassino, qua-
se perdíamos o Bruno! O homem da Igreja da 
Nazaré, arranjou uma namorada, ao fim de 3 
anos de procura intensa… Mas o seu coração 
será sempre do Jójó. Adora uns lençóis de 
seda. Pinto sabes uma coisa? Em boca fechada 
não entra mosca nem sai asneira. Tem o dom 
de tirar qualquer um do sério e um dia destes, 
diz ele, “vou-me enervar!” Estamos à espera... 
Vamos sempre lembrar-nos de ti e da tua dis-
ponibilidade e presença.

Ricardo Carvalho

O JóJó é o queridinho dos professores. Toma 
banho com lixivia. Ao pequeno almoço, cos-
tuma temperar a alface com Vodka. Gosta 
do provérbio “quanto mais prima, mais se 
lhe arrima”. Sai todos os fins-de-semana e 
anda sempre feliz. Consegue tremer de frio e 
transpirar em simultâneo. Tem bom coração, 
por isso apaixona-se duas vezes no mesmo 
dia. Detém o record mundial de 10 minutos 
de namoro. Sempre disposto a ajudar e a 
partilhar os seus conhecimentos é um grande 
amigo.

O Presidente Julinho. O nosso AVEC preferido. 
Apesar de ser bom condutor, tem algumas 
dificuldades nas rotundas. É o guarda-costas 
do Jorge. É segurança, mas sente-se inseguro. 
Solidário com os amigos não passa nos módu-
los se nós não passarmos! Encontrou o amor 
a 400 km de casa... És o nosso delegado de 
turma preferido, também foi o único! Fiel aos 
seus 3 scoops de proteína diária, ao ginásio e 
ao físico que trabalha com determinação. Um 
grande amigo, não te esqueceremos.

Jorge Costa
Júlio Mendes

O Soneca número 1. O homem do Honda es-
palha grande estilo… É o principal causador da 
poluição sonora , o que lhe vale é a “memória 
fotográfica”. Às vezes tem problemas de equi-
líbrio e dificuldades em subir escadas. É um 
excelente guarda-redes e defende tudo com a 
cabeça… Tem um certa tendência para aciden-
tes e desmaia na baliza! Está sempre disponí-
vel para um bom jantar e uma saída à noite, 
acompanhados por uma boa Kizombada. Ami-
go vamos sempre encontrar-te no Route206.

O Bombeiro True Slav. O fã número 1 dos Sli-
pKnot, um verdadeiro guitarrista. O seu amigo 
preferido é o Carlos. Enerva-se com facilidade, 
o “Russo ser forte” resolve alguns problemas 
à porrada e se for preciso “mando vir aqui o 
meu pai”. Achamos que é um bocado maso-
quista. Faz da sala o verdadeiro HomeCinema. 
Vem de Avestruz para a Escola. Não era ho-
mem de grandes conversas, mas, entretanto, 
após uma Vodka, revelou-se um verdadeiro 
companheiro… Privet para sempre.

Tiago Silva Volodymyr Russ

O nosso Moldavo preferido. É o fora de lei e o 
nosso Karaté Kid, o verdadeiro cinturão negro. 
Tem uma veia artística, com muito jeito para 
o desenho. Gosta de estar sossegado a dese-
nhar, ouvir música e ver o Tom Jerry. O homem 
dos BM. Ainda estamos por descobrir se nos 
insulta ou nos está a elogiar, quando fala russo 
com o Vladymyr. Tem a capacidade de resol-
ver problemas, muitas vezes sem saber como. 
É um bom amigo, muito reservado, calado e 
sossegado. 

O MikeDelas, o Tiquinho. Sempre com boa 
disposição. É um vendedor nato, usa a sua 
Filosofia para convencer qualquer comprador 
Vende de tudo, a Sede é em Sequeade, mas 
opera em todo o mundo. Não tem preconcei-
tos, sempre disponível para um abraço ou um 
beijinho. As mulheres não lhe resistem. Tem 
uma relação conflituosa com o Taveira, mas 
não sabem viver um sem o outro. Sonha ter 
barba ou altura, para poder entrar no Bar da 
Praia. É extrovertido, divertido, contrabandis-
ta e um grande amigo… 

Miguel Marques
Maxim Corcodel
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É o “chavalinho” da turma. Está 
sempre pronto a fazer partidas. É 
um bom amigo que gosta muito de 
motas e de carros.

Anda sempre cheio de fome. Não 
deixa nada para os amigos. Quer 
tudo e mais alguma coisa e preten-
de acabar de tirar a carta de condu-
ção daqui a dois anos.

Flávio Ferreira
Hugo Ferreira

Não gosta de escrever e não passa 
nada nas aulas. Faz os exercícios 
todos de cabeça! Trabalhar, só se 
for para a engorda! O Fábio é o leva 
machadadas e ainda diz fim de se-
mana sim, fim de semana sim!!!

Fábio Silva

Tem um riso muito engraçado e des-
controlado. Não vai a lado nenhum 
sem o seu Honda. É tão alucinado 
que tentou martelar um prego com 
a cabeça.

Cláudio Pinto

É o cigano da turma e o maior ídolo 
do Lionel Messi. É amante da WRC. 
A sua frase de eleição é “Como é 
que é?”

Não vive sem o seu “Calcitrin”. Pas-
sa despercebido na turma, que nem 
os professores dão por falta dele! 
Catee Joaquimmm!!!!

Joaquim Ferreira Carlos Gomes

O Festivaleiro. O Hardwell. Frequenta o Gym, 
mas ainda só vimos a barriga a crescer. Sem-
pre acompanhado de secador, perfume e 
cremes para manter o bom aspeto. A sua mo-
chila andou na guerra. Há 3 anos a arranjar 
Renault 5 GT Turbo. O nosso corpos Danone, 
tem um corpo frágil. Resultou um ferido grave 
depois de sofrer um acidente a 2 Km/h. Veio 
importado da Venezuela num contentor de 
bananas. Wilson gostamos de ti…

A professora mais bonita da CIOR, tanto por fora 
como por dentro. A relação criada connosco 
foi para além da relação professor/aluno, mui-
to genuína e completamente dedicada a nós. 
Compreendeu sempre os nossos problemas e 
defendeu-nos em todas as circunstâncias. Estes 
três anos como orientadora educativa nas nos-
sas vidas foi o acaso mais feliz que nos podia 
acontecer! Apesar de estarmos de saída, nunca 
vamos deixar de ser os seus meninos… Uma pes-
soa incrível, a professora nunca sairá dos nossos 
corações. Deixou marcas na nossa personalida-
de e, devido a ela, seremos, de certeza, homens 
melhores!

Wilson Oliveira
Prof. Andreia Araújo

É o “meninho” da Trofa, mais co-
nhecido por “Mortalha”! É um rapaz 
muito calado, mas se for contraria-
do, salta-lhe a tampa! Está sempre a 
dizer “Oh posh!”

Chega sempre às 9h e maldisposto! 
Fica furioso quando a professora 
de Matemática lhe chama Miguel 
Ângelo. Gosta muito de festas e já 
adormeceu em cima de um capô de 
um carro. Forget that!!

Luís Reis Miguel Torres

PM1 - 2014/2017

Produção Metalomecânica



[ 39 ]

O PT da turma, outro que está sem-
pre a fazer asneiras. Perito a imitar 
animais. Maluco por carros e motas, 
o homem voador!

É o São Pedro, o Santo Padroeiro de 
PM1. Tem o dom de ajudar os cole-
gas em momentos de aflição. É um 
rapaz calmo e bom amigo, mais co-
nhecido por John Espiga!!

Paulo Leite Pedro Ferreira

É o sornas da turma! Deixou o “Cal-
citrin” e dedicou-se ao folclore. Ain-
da terá uma longa carreira a nível 
musical. “Isto é fibra!!!”

É o Abdul ao quadrado, rapaz sos-
segado, bom amigo e trabalhador! 
Ainda sonha ser estrela da NBA.

Tiago Martins
Abdul Abdul

É um fanático pelo Benfica! Tem 
mau perder. O seu maior sonho é 
ser o próximo Mourinho! O amante 
do Sornas anda sempre a enxova-
lhar.

Luís Campos

O barrasco da turma e o grega pas-
tas! Não troca o copo de vinho e a 
tasca por fast food e pensa seria-
mente em tomar calcitrim. Quer 
trocar mais de carro do que namo-
rada, Homem dos negócios.

Pedro Vidal

Nunca rejeita uma boa bebida, pa-
rece uma esponja! É o MC da turma, 
o Snooze Tchaka! Desenhista, liri-
cista,... é o homem multi talentos! 
Sonha um dia ser reconhecido no 
mundo da música!

É o “cola o pisto”, o china da turma. 
No último ano de curso descobriu 
que o seu pai também frequentava 
a turma. É a gazela da turma, e com 
a sua velocidade ainda sonha aca-
bar a sua PAP.

Lúcio Miambo
Carlos Correia

Da família do machado, de manhã 
não abre e de tarde está fechado. O 
agricultor, passa a vida a fazer asnei-
ras. O homem dos serrotes no ama-
relinho de riscas brancas.

O Telmo é o desengata. É aquele 
que dorme dez horas por noite e 
ainda assim anda cheio de sono! É 
um bom amigo e gosta de ajudar 
os outros. A sua frase predileta é: 
“Great, Hi Five!”

Telmo Marques Vítor Machado

Apesar da rigidez e disciplina que impôs ao lon-
go dos três anos, nas suas aulas, sempre nos de-
fendeu e apoiou no que foi preciso. Na hora cera 
atuou e apoiou-nos! Obrigado por tudo.

Prof. Amélia Ferreira
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O playboy da turma, não há nenhu-
ma que lhe escape; está sempre 
na boa; para javardar está sempre 
pronto; é o Didas… adora a escola 
desde que não seja para estudar.

O homem dos negócios; Poker style; 
o Presidente; sem os seus Carrera e 
o Mercedes, ele não é nada…

Diogo Martins João Pereira

O ananás; O Kadafi da CIOR; o me-
lhor cliente da Apple Store; o ho-
mem das apostas, ou não fosse ele 
o melhor cliente da Santa Casa; o 
sonhador do penta#1904; sempre 
na sua, bom amigo, o SM.

O Smigel; em três anos cresceu 5 
cm; não pode dar sangue porque 
não tem peso suficiente; a enciclo-
pédia da EL21; #Minimeu, Double S; 
sempre na paz.

Carlos Sousa João Vale

#EDP, onde houver sangue à vista, 
nem que seja num filme, ele não 
está…; o mesmo penteado durante 
três anos; quem o viu e quem o vê… 
soltou a fera que havia em si….

#Mitroglou; King of Cows; tem sem-
pre os cães grandes na mão; o cra-
que da bola; o homem que na Ro-
ménia aprendeu a lavar os dentes 
ao ar livre; demasiada frontalidade, 
às vezes, quase sempre, não mede o 
que diz… qualquer coisa, o número 
dele está lá em cima…

José Aguiar José Pinheiro

O homem dos pitos; sempre de 
bom humor; entra sempre na onda 
da turma quando é para brincar; 
sempre disposto a ajudar os ami-
gos; honesto e bom rapaz, apesar 
de entroncado não faz mal a uma 
mosca…

#aosábadoéparaapedra; o chavalo 
da turma; o homem que gosta de os 
ver bravos; lourinho de olhos azuis; 
sempre no engate; carinha de cha-
valo, mentalidade de homem.

Carlos Costa
Diogo Oliveira

O homem do palhete; o padeiro de 
serviço; o fumarento da Ibiza; o bar-
bas; o demolidor da Roménia; gajo 
simpático e trabalhador.

Sem a escova de dentes não é nin-
guém; não vive sem o seu pente por 
perto; dupla face; O JN da turma; o 
stressado.

Pedro Campos
Viriato Freitas

O paizão de nós todos… o homem 
que faz cem km para vir à escola; o 
capital do móvel; o festivaleiro ele-
trónico; o seu lema é “O que impor-
ta é ter saúdinha”; #nãofuisóieu

Miguel Gomes

O stand virtual da turma; poucas 
são as asneiras que não começam 
por ele; #tudooquevieràredeépei-
xe; o farturas Terra Nostra; o rival da 
Alice Marques; o reciclas… nem ele 
sabe como conseguiu chegar ao fim 
do 12ºano…

Luís Araújo

EL21 - 2014/2017

Eletrónica, Automação 
e comando
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Os gémeos, como são conhecidos entre a 
turma, ambos adeptos ferrenhos do Fu-
tebol Clube do Porto que nunca perdem 
uma oportunidade para pegar com o Ma-
nuel e vice-versa. Sempre aptos a jogar 
uma partidinha de bilhar e ainda melhor 
se forem os outros a pagar. A pontualida-
de não faz parte do vocabulário deles, mas 

sempre arranjam maneira de convencer 
os professores, que estão na hora em pon-
to. São dos mais velhos da turma e com 
isso vem também um pouco de sabedoria 
para ensinar os mais novos. No geral são 
duas boas pessoas e todos na turma gos-
tam deles.

Diogo Lobo

Agora chegamos ao melhor de todos… 
O “caga-folhas” para os amigos, quem 
não conhece o Carlos e o seu Volkswa-
gen Golf 2 Branco e a sua Opel Astra do 
aço. Sempre a falar do tão amado Mk1 e 
dos German style. Apaixonado pelos car-
ros e as suas características, e para não 
falar dos seus famosos negócios no Olx. 
Comédia é com este senhor e consegue 
descontrair uma aula já cansativa sem-
pre que pode.

Carlos Almeida

O “Marinho” para os amigos, é o que se 
pode chamar um grande fã da BMW, e ai 
de quem disser que a BMW não presta. 
Sempre com muita calma, uma das suas 
especialidades, assim como jogar fute-
bol e levantar um pouco de pó com a sua 
tão famosa moto. O Marinho também 
não dispensa uma boa partida de bilhar 
com gémeos. Sem dúvida, um bom ami-
go para todos da turma.

André Marinho

O black edition da EL21; o homem 
dos mortais à retaguarda; O DJ da 
turma; bom rapaz, o melhor aluno 
… vê-se consumido para nos aturar; 
se é para a noite, ele alinha… vai 
deixar saudades #semprejuntos

O crânio em inglês; o big da 
turma; desde que tem a carta na 
mão, nunca mais foi o mesmo; o 
homem do paleio; atira pedras, mas 
tem telhados de vidro; o lesões; 
#àsextafeiraésóparaela

Jorge Massinga
Luís Carvalho

O Fábio, quem não conhece o Fábio na 
nossa escola. Sempre que pode ouve o 
seu reggae ou hip-hop, ou rock, bem na 
verdade o Fábio é bem cultural no que 
toca a música. Sempre a falar do Honda 
Civic que um dia vai comprar, e do seu 
clube de coração o “Mágico Braga” e não 
nos podemos esquecer da sua cadela pi-
tbull que é uma das joias deste rapaz. 
Levar as coisas nas calmas e na tranquili-
dade na verdade é o que faz o Fábio um 
bom companheiro para todos aqueles 
que o conhecem e nunca ninguém se 
chateia com ele. O Fábio esta sempre 
pronto para qualquer coisa, é só chamar.

O Hélder, Cota Kafrike no Facebook, é o 
mano do “Leve, leve”, nada se passa e 
está sempre na descontra. Ele é muito 
sábio no que toca à vida, diria até que 
parece um monge quando fala. Quando 
não tem nada para fazer gosta de ter 
“álcool na mente“. Uma das afirmações 
dele foi que se ele fosse para o espaço 
levava uma rapariga e uma cerveja.

Fábio Pereira
Hélder Carvalho

ER9 - 2014/2017

Energias Renováveis

A nossa querida diretora de turma; 
adoramos os seus chocolates; ape-
sar de tudo o que sofreu connosco, 
estava sempre preocupada e dis-
posta a ajudar; #ninguémsai!

O menino da turma; o André das 
bambyzinhas; por fora um gatinho, 
por dentro um leão; o matraqui-
lhos; #scooterdamãe

André Campos Prof. Augusta Salgado

João Lobo
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ASC13 - 2014/2017

Animador
Sociocultural

Depois de 3 anos a aprender o portu-
guês, Leo ainda tem dificuldade em 
distinguir julho, Joule, Júlio e julhe pois 
para ele é tudo o mesmo. Tinha a sua 
frase típica que ninguém esquece “tá 
calada Manuel”. Passa o seu tempo livre 
a dormir no muro ao sol, e ouvir as suas 
músicas românticas. Chega sempre atra-
sado a aula, pois passa muito tempo a 
pentear o seu cabelo. Mas na verdade 
é um grande amigo e companheiro de 
todos e sabemos que podemos contar 
sempre com o violoncelo.

Chegou a vez do grande Manuel o “doente”, 
doente pelo benfica, o problema não é o clu-
be, é a maneira como este individuo o apoia. 
Pode dizer-se que é algo estranho. Mas saindo 
desse assunto, pode dizer-se que é um rapaz 
que gosta de saber de tudo um pouco, e faz 
afirmações que nos alimenta culturalmente, 
como por exemplo ´´Os cães respiram pela lín-
gua`` afirmando-o com toda a sua convicção. 
O seu carro de sonho é um Renault Capture, 
mas primeiro tem de tirar a carta. No geral é 
um bom rapaz, que gosta de brincar e pode-se 
sempre falar com ele sobre tudo menos fute-
bol pois é tempo perdido.

Leocelo Cruz Manuel Bastos

A nossa diretora de turma que nos atu-
rou muito durante estes três anos e que 
fez o que podia e não podia pela turma, 
muitas vezes alguns não gostavam mas 
era só para o bem deles. Só temos a 
agradecer tudo o que fez por nos. Obri-
gado DT.

Prof. Ilda Dias

O Rafael, Rafa para os amigos, é um ra-
paz porreiro, calmo e gosta de brincar. 
A sua paixão são as guitarras e os cães, 
principalmente a raça pitbull. Digamos 
que o Rafa quando vê um pitbull é ca-
paz de trocar a dona pelo cão. O sonho 
do Rafa é ter uma banda de reggae. Por 
infelicidade do Rafa o clube dele está a 
busca do campeonato há 16 anos que 
até o cachecol tem pó e nem com um 
“Jesus” vai lá.

Rafael Silva

O Paulinho, como é conhecido, é um fanático 
pelo ginásio, e decidiu que estava na hora de 
mudar de físico e com muita força de vontade 
consegui emagrecer e agora é só para o six 
pack. Nunca nos podemos esquecer da sua 
Honda XR sempre a mandar rateres à frente 
da escola para chamar a atenção das raparigas 
e dos famosos “suricatas”. É um rapaz multi-
nacional e sempre que pode vai visitar a sua 
família ao Canadá e aproveita ganha uns dó-
lares extra e bebe uma corona para refrescar 
a mente. O Paulinho está sempre pronto a 
ajudar a turma em todos os assuntos possí-
veis. Não nos podemos esquecer da sua pai-
xão pelos carros, os favoritos são o Lexus e o 
Nissan GTR.

O cortinhas, como toda a gente o cha-
ma, está sempre viciado nos jogos e 
principalmente no CS. Só se vê o corti-
nhas calmo quando está a ver youtube 
e mesmo assim começa-se a rir sozinho 
por razão nenhuma. Mas agora que tirou 
a carta só quer é arranjar uma oportuni-
dade de trocar o seu Peugeot 206 pelo 
tão desejado BMW 320. Além de ser pa-
recido com o meme do “Tá feio” é um 
bom amigo e sempre pronto ajudar nos 
trabalhos escolares e outros assuntos.
É o mais falso da turma num bom sen-
tido.

Paulo Nogueira Paulo Silva

Mais conhecido como o Jony, não é de 
muitas pressas, sempre calmo a ouvir o 
seu rock de manhã bem cedo. Sempre 
intrigado pelas feiras medievais e outros 
assuntos que só ele percebe. Está sem-
pre entretido com os seus memes para 
fazer rir os outros. Está sempre a ajudar 
o próximo, logo que não lhe chateiem 
muito a cabeça.

João Silva

A comilona da turma, pois come a todas as ho-
ras e minutos e depois pergunta: “Como é que 
eu engordei?”. Ao longo dos 3 anos foi a crush 
de alguns rapazes da escola, mas não passou 
bola a nenhum. Desde que foi para Sevilha fi-
cou conhecida como a gafanhoto da turma. A 
Bagaceira que passa os Sábados na Pedra do 
Couto. Além disto tudo, a Ana Mendes é amo-
rosa e mimalha.

O jogo das setas deixa-a com os cabelos em 
pé, transformando-se em diabo. Ao longo dos 
3 anos, foi a surpresa da turma, do 8 foi para 
o 80. Quando for mãe vai ter de vestir um fato 
de astronauta para mudar a fralda ao filho. No 
final de ler isto “Fiquei rosa Chiclete”.

Catarina Pereira
Ana Gomes

O Tof… o que podemos dizer sobre o 
Tof… Ele é um “especialista” das Grandes 
Guerras e contra o que ele diz não exis-
tem argumentos. Aspirante a especialis-
ta de arte marciais, adora tudo sobre a 
cultura japonesa e usa o “Arigato” para 
dizer obrigado. No geral o Tof é bom 
companheiro, por vezes “chato”, mas 
isso faz parte.

Cristóvão Peliteiro



[ 43 ]

A nossa Sandrinha começou com o “calma 
flor”, passando para “atira-te aos porcos” e até 
que agora é  #aosábadoéparaapedra. 
É o megafone e o esquilinho da turma, boa 
cachopa e sempre pronta ajudar.
Se querem surpreender a Sandra levem-na a 
um concerto dos D.A.M.A.

Chegou-nos bem-disposta e de sorriso aberto
De pronta resposta
E conquistou o nosso afeto!
Mãe-galinha, mas telemóveis fora do ninho!
Trouxe-nos flores, tartes e bolos, mas não sejam 
tolos:
Foram as palavras, a preocupação, a atenção 
Que tornaram esta professora digna da nossa 
admiração.
Protegeu, ajudou, defendeu
Sempre num português irrepreensível 
Por isso lhe pedimos, antes do adeus
No mais sincero poema possível
Não se esqueça  da “prenda” que nos prometeu!

Sandra Gonçalves
Prof. Carla Azevedo

A Popota e a caçulinha da turma, surpreen-
de-nos sempre com a sua criatividade. Desde 
que foi para Sevilha, revelou os seus dotes 
culinários. A sua melhor frase é: “Pá Póvoa, 
chefe!”. O atraso é um dos seus defeitos, mas 
a sua maior qualidade é ajudar os outros. 

A que roubou o coração ao nosso macho la-
tino. A Benfiquista ferrenha da turma, não 
gosta de ouvir falar mal do Benfica, em se-
gundos transforma-se de anjinho em diabo. A 
sua viagem de sonho é ir à Costa da Caparica 
em Espanha e comer “Abaxaki” e por fim “Ti-
rem-me a Sopa”. A frase que a caracteriza é 
“cause i´m slay”. É uma ótima amiga e grande 
companheira.

Cristiana Vilaça Joana Cunha

A maior imitadora da turma. Desde que fez a 
dança do quadradinho na festa de final de 2º 
período nunca mais passou despercebida. A 
mais vaidosa e cheirosa da turma. Faz os me-
lhores “Qua-Qua”. Sempre sorridente e alegre, 
a nossa Marluce é a alegria da turma.

A fã número 1 da Beyoncé. É uma das me-
lhores massagistas da turma. Desde que veio 
para a nossa turma tornou-se numa pessoa 
mais sociável. É muito carinhosa, organizada 
e simpática.

Marluce Almeida
Cecília Tavares

A que não consome nenhum tipo de estupe-
faciente, mas está sempre moca. Tem o maior 
defeito de sempre, não gosta de chocolates. 
A sua expressão facial durante as aulas é mui-
to cómica e única, por vezes muito mandona, 
mas sempre pronta a ajudar com um sorriso 
na cara.

Ana Oliveira
A mini “toura” da turma. Em 3 anos, fez anos 
5 vezes. A cabeleireira da turma por vezes fica 
com os cabelos em pé com as colegas. Tomar 
banho? Até a meio de uma aula podemos 
fazê-lo. Nunca sabe o horário dos comboios, 
pois chega sempre atrasada. Está sempre cala-
da, mas quando abre a boca só sai “ Sanderra 
Menos” e “Tá Prréndendo storre”. Apesar de 
tudo é uma querida menina.

Ertícia Costa

O único sobrevivente e o nosso macho latino. 
No meio deste galinheiro todo encontrou uma 
que põe ovos de ouro. É muito boa pessoa, 
mas quando se enerva ninguém o aguenta. No 
dia em que fez 2 anos de namoro foi de Delães 
a Sevilha para fazer uma surpresa à namorada 
e a reação dela foi “Eu estava a dormir”. Será 
sempre o nosso “BABYY!”.

A nova relações públicas do GLASS. Será sem-
pre a manca da turma. O GPS de Sevilha que 
nunca sabia os caminhos. A melhor massagista 
da turma. Bifinhos com cogumelos é com ela.

João Gomes
Marta Marques

A Miss Nutella da turma, se querem conquis-
tar a Maria oferecem-lhe um pote de 5 kg de 
Nutella, no mínimo. Sempre disponível a aju-
dar os outros, mas atenção, nunca a enervem, 
porque verão a Maria transformar-se numa 
Fera. Em Sevilha, com o seu mapa na mão 
transformou-se na Dora, a Exploradora. Como 
o seu coração é tão amável, por vezes, palpita 
de mais.

A nossa Lucinda é a mais stressada da turma, 
que diz os maiores Fails de sempre. No futuro 
irá lançar um novo dicionário intitulado “ Chei-
ra a abafado”. Foi para Sevilha e a sua frase 
de engate era “Queres ficar preso na minha 
teia?”. Um dos seus sonhos Sevilhanos era 
encontrar a sua crush Agustín Bernasconi.  A 
nossa Sãozinha é o maior exemplo de força e 
coragem.

Lúcia Almeida Maria Morais



[ 44 ]

Puto fixe! Louco por desportos mo-
torizados: gosta do rally de Fafe e da 
Falperra.
Sempre pronto a ajudar, é um cole-
ga impecável!

É o “snifs”, rapaz porreiro, mas cala-
do mas quando abre a boca, ó gran-
de asneira!
Sempre bem disposto, jogando 
sempre no máximo. Escola não é 
muito com ele…

André Lopes Bruno Branco

Cabelo ao lado, loirinho… É o joga-
dor de futebol que tem uma desa-
vença com o ministro, digo, menis-
co. Passo a vida no centro, já por 
isso é central. Sempre na dele , nun-
ca arranjou sarilhos e a sua forma 
de ser arranjou-lhe muitos amigos.

“Winnie the Pooh”, sabe-se lá por-
quê. É um baldas mas é um rapaz 
fixe! Aulas não é com ele: prefere 
sair com os amigos e festas. Ganha 
juízo , Gil…

Diogo Araújo
Gil Vicente

“Mini-milk”, barril de inox… Tem 
mania que sabe tudo, mas trabalha-
dor e sempre pronto a ajudar. Ba-
lanço final: zero módulos em atraso. 
Façam tudo, mas não digam ao pai 
que se porta mal!

Diogo Marques

Rapaz “fixe”, mecânico sucateiro e 
já tem oficina: “Ferreira Auto”. Lou-
co pelo Corsa A.
Calado? Impossível. Passa a vida 
a arranjar os boxers.  Deve ser do 
elástico.

Diogo Ferreira

É o Messi da turma, sempre a dizer 
asneiras. Parte favorita da escola: o 
corredor (onde passou muito tem-
po).
Vaidoso q.b., calcinha justa, torno-
zelo à mostra. 
Campo de interesse: informática. 

Alexandre Teixeira

“Pintarolas”, “Pinto”, adora rally, 
paintball (que lhe vale cada maze-
la!), Mercedes 190.
Sempre pronto para as bebidas, di-
vertido, tagarela até mais não (con-
versa pelos cotovelos) e tem um zoo 
nas cordas vocais.

É o Bruninho da turma. Futebol, pi-
tbike, jeep, e estar “com o povo”, é 
do ele mais gosta.
Passa a vida no sofá depois vem 
com dores de costas para a escola!

Bruno Moreira Bruno Pinto

“Treme-treme” nervoso por fora, 
calmo por dentro, é uma rapaz ale-
gre e amigo do amigo. Se te deve di-
nheiro, não te preocupes. Não des-
cansa sem pagar o que deve - rapaz 
de palavra ele é. Responsável q.b.,  
sempre pronto a ajudar, a estudar 
vai continuar.

É o “tucano” da turma, na dele e no 
seu mundo virtual, desenvolve ami-
zades e namoros virtuais. Cuidado 
com ele, parece calmo mas ferve 
em pouca água!

João David
João Monteiro

V2-MEE1

Novas Tecnologias, 
metalomecânica e 

eletricidade/
eletrónica
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É o artista, o “unha”, mestre de pin-
turas, trabalhos manuais e desenho 
é com ele.
É bom rapaz, fã do Porto, ajuda os 
amigos e passa a vida no ginásio.

Dona de boa disposição e 
de mala pela mão
Anda sempre sofisticada
E fala anasalado ao dar 
sermão!
É fã de antiguidade
Entre tubos de ensaio e 
radioatividade
Não dispensa a moderni-
dade:
iPhone e Mac na carteira
Palavras ponderadas, 
conselhos certeiros
Sempre preocupada com 

todos:
“Não te portaste como 
um homem!”
Lá vai ela para o telefone!
Foi um ano longo e sa-
bemos que não fomos 
dóceis
Despedimo-nos com feli-
cidades e desejos de alu-
nos mais fáceis!

José Cunha
Prof. Ilda Dias

Calado, introvertido, reservado e 
sempre no seu mundo. Assim foi o 
João ao longo do curso. Solitário e 
pouco amigo do desporto, fez com 
sucesso o seu curso.

Este é um provocador nato, mas 
aulas só do outro lado da estrada! 
Problemas, problemáticas, alhadas, 
trapalhadas e enrascadas, este é o 
João, não há que enganar.

João Nascimento João Marinho

Não prima pela boa disposição, é 
um defeito que lhe perdoamos. Tra-
balho não é com ele, só anda prá 
frente quando está muito apertadi-
nho! E vai tratando da sua vida…

Piercing na língua, tatuagens e 
meias fluorescentes! Teimoso quan-
to baste, mas resolveu a sua vida na 
escola!

Rafael Morais
Rúben Ulisses

Queres mudar os pneus? Kitpneus! 
O tampinhas é trabalhador, tem jei-
to para as pinturas e gosta de estar 
com os amigos. Querem que vos 
lembre alguma coisa? Esqueçam! É 
um esquecido!

Miguel Costa

Dono de fábrica de embalagens, 
este trofense divertido é um deso-
rientado. Alguém lhe dê um GPS! 
Está sempre pronto a ajudar e terá 
de contar até 30 antes de falar. 

José Duro

O “Tiaguinho” é um rapaz fixe e 
apaixonado, respeitador e fã do 
Porto, como deve ser. É insistente e, 
por isso, farta-se de repetir tudo o 
que diz…

Chamado “TT”, é amigo e Hondas  
K20 é com ele. Um conselho lhe 
deixamos: pela tua saúde e a nossa, 
deixa de ir comer à beta!

Tiago Gomes Tiago Rodrigues

É o “capacete” da turma: rapaz fixe, 
nunca está mal disposto. Educado, 
respeitador, cumpridor  e sempre 
pronto a ajudar e a proteger os ami-
gos. Este é o Frederico.

Simpático e reservado, responsável 
e cumpridor. É o “Milas”, o bombei-
ro, sempre em missão humanitária. 
Amigo de todos e curso cumprido 
com sucesso!

João Oliveira Frederico Azevedo
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A Cátia tem um feitio especial, mau humor 
matinal
Mais vale fugir, é normal.
Reservada e humilde
Poucos a entenderão
É que debaixo de uma grande carcaça
Se esconde um bom coração!

Aprendeu a defender-se e a responder à letra
Por isso, não se metam com ela ou levam uma 
galheta!
Prestável e amiga, sempre pronta a ajudar
Fez grandes conquistas e fartou-se de traba-
lhar!
Esta é a nossa Di, não há que enganar!

Cátia Carsane
Diana Santos

A nossa “Ni” é a vozinha fininha
Um tanto ou quanto esganiçada
Carinhosa, humilde e preocupada
Mas não a contraries, ó vizinha!
Cusca q.b., e logo de mangas arregaçadas
Contra as injustiças que vê das colegas mal-
vadas!

Eunice Martins

O nosso “Aspinhas”
Comilão, amoroso e muito direto,
Gosta de futebol mas temos de ser honestos:
Ó Igor, futebol… só nas linhas!
Canta mal que até dá dor
Esquece isso, dedica-te ao parkour!

Igor Brandão

Amigo e brincalhão,
Não dispensa a sua opinião
Na ânsia de tanto falar
Às vezes esquece de escutar (…)
De carros e motas se faz acompanhar
É o “Ferreirinha louco”, não é de admirar!

André Ferreira

Look de vampiro,
Cérebro de “nerd”
Tímido mas amigo e viciado no “angry bird”
Não discrimina ninguém
Com todos amizades mantém.

André Silva

Base, creme, riscos nos olhos,
Roupa “fancy” e folhos
Reservada e simpática, mas tem de abrir a 
pestana!
Esta é a nossa Luana.

A “espanhola” da turma, como gosta de taga-
relar!
Sempre pronta a ajudar,
Mas foge, pois gosta de criticar!
Responsável q.b., zero módulos por fazer; é 
prá ver!

Ana Ferreira Ana Filipa Silva

A nossa Inês é 5 *
Mas precisa de crescer
Porque “às dez prás cinco”
Faz birras pra toda a gente ver!
E ficar por baixo, nem pensar!
A última palavra é sempre ela a pregar!

Dotes de dançarino e péssimo cantor
Fã do Bruno Rodrigues, o professor
Com fascínio por tudo o que é alemão
É humilde e brincalhão
Gosta do Neuer, o guarda-redes
Não há que enganar, é o nosso “Baguetes”!

Inês Sequeira Bruno Monteiro

V2-TASG1

novas tecnologias, 
Turismo e 

Ação Social/Geriatria



[ 47 ]

Diz que é o verdadeiro pinga-amor
Conhecido como o “Dadinho”
A dança sabe ele de cor
Já com os estudos tem pouco cuidadinho
Mas prá fotografia, já tem jeitinho!

Mais alto que o baixo dos 
“Motorhead”
Mais penteado que o vo-
calista dos “Greenday”
Apareceu-nos de piercing 
e estilo swag
E foi um grande professor 
e DT (by the way)
Fujam dele a sete pés
Quando o seu mau humor 
ataca!
Manda cachaços quando 
há banzé,
E ao seu momento “zen” 

não escapa!
Amparou a todos, não pôs 
ninguém de lado
Ajudou mesmo quem já 
não queria ser ajudado.
Só lamentamos o ano aca-
bar e pouco tempo com 
ele passar
E queremos aqui deixar o 
reconhecido e devido:
Obrigado!  Foi merecido.

Eduardo Rodrigues
Prof. Arcélio Sampaio

Cabelo para trás, bola no pé, gel na mão
É um rapaz sensível, engraçado e bastante 
brincalhão
Dono de um vozeirão,
Mas se cantar, terá de pedir perdão!

Sorriso luminoso mas de feitio teimoso
Dá sempre a sua opinião
Independentemente da aceitação 
Sempre preocupada com a imagem,
Não dispensa piercing nem tatuagem 
É tua amiga? Fica descansada:
Vai lutar por ti, livrar-te de toda a alhada.

Diogo Gomes Joana Gouveia

Fujam da Sofia: é respondona, refilona e da 
razão a dona.
No entanto debaixo dessa lona
Está a rapariga meiga, genuína e amiga
Sempre pronta a amparar aqueles que o seu 
coração abriga!

Mala, alisador, verniz, lápis, espelho, batom
Tudo na nossa Vera condiz e sempre dentro 
do tom!
No seu mundo, mas atenta ao redor,
Segue a sua estrada sem preocupação maior.
De opinião franca e caminho traçado
Um conselho lhe deixamos:
Com os perigos, cuidado!

Sofia Silva Vera Silva

O Miguel é amigo de ajudar
Embora de feitio, não seja muito de falar
Prefere receber a agradecer
É uma falha que lhe perdoamos
Pois foi simpático nestes dois anos!

Miguel Mansilhas

A loira da turma é do esquadrão da imagem
Batom, verniz, espelho e outra maquilhagem
Simpática e boa ouvinte, dá conselhos de boa 
fé
Mas cuidado amigos, é mestre de karaté!

Maria João Fonseca

Na batida do hard techno e do trance
Não gosta de andar na linha
Pontualidade? Negativo é o balanço…
Cuidado com isso, ó Vitinha!
Sempre bem-educado e de boa aparência
Não te deixes levar pela má influência!

Este rapaz gosta de ser engraçado
O que lhe traz grandes trapalhadas
De calças justas e arregaçadas
Na matemática vê um problema ao quadrado!

Vítor Santos Vítor Sá

Da antiguidade grega vem o seu apelido,
Da atualidade o seu nome
Esta é a Mara Ulisses, vos digo.
Amiga de todos, carinhosa e gentil
Ampara e protege todo o injustiçado
E só tem olhos para o seu Ricardo
Espalhou sorrisos e deixou marcas mil!

Amigo, divertido e generoso,
É o nosso João, o jeitoso
Muitos corações faz derreter
É fã de futebol e bilhar
Mas que azia se perder!

João Costa Mara Ulisses
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Gosta de jogar CS GO e de miúdas tropicais. 
Anda no Kick box e é conhecido por “Bento 
das babies”.

É o rapaz do rally. Gosta das escadas da CIOR, 
é trabalhador e brincalhão.

José Bento
José Magalhães

É o maior masoquista, esteve a 2mm do Pa-

raíso. Tenta engatar as namoradas dos seus 

amigos. É o mais mediático da turma: já apa-

receu no jornal de notícias e na CMTV. Gosta 

da Raquel Strada.

João Nogueira

É conhecido por “pirata” porque veio das Ca-
raíbas. É maluco, divertido e é um rapaz fixe.

João Sousa

CEF-C1-MA1

Mecânico de
Automóveis ligeiros

É uma rapariga 5 estrelas! Sempre que preci-
samos de ajuda ela está lá para ajudar. É muito 
divertida. Adora gomas, é a única rapariga da 
turma e que entra nas brincadeiras, sem pro-
blemas.

É a “Torre Eiffel” da turma. É bastante calmo, 
muito no mundo dele.

Ana Reis Carlos Cardoso

É o craque da bola, é amigo, brincalhão e é o 
“menino” da turma pois é o mais novo.

Diogo Silva

É conhecido por “Orelhas”, brincalhão, traba-
lhador e segundo o Hélder Santos do Face-
book tem a mania que é gringo.

Carlos Dias

É um rapaz calmo, amigo, trabalhador e sem-
pre pronto a ajudar. Cumpridor, mas fujam 
dele se fica nervoso!

Mais conhecido por “Esquilo”, é um debrua-
dor de lanches, isqueiros e ice-tea de limão do 
Gomes.

Gil Costa Hélder Santos
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Mais conhecido por “Ben- u-ron”, e bem pode 
sê-lo para servir de analgésico às suas vítimas 
quase fatais. Gosta de animais, é brincalhão e 
amigo.

É um portista com dores na articulação do bra-
ço, adora motas, gosta de loiras e ama a Nick 
Benze. Gosta do curso e é muito brincalhão.

Luís Gomes Luís Neves

Conhecido por “tratadores”, danificou um veí-
culo de quatro rodas mais propriamente um 
camião. Sabe tratar bem dos ruminantes da 
sua quinta na qual trabalha para uma conheci-
da marca de laticínios.

Gazeta para CS GO! É bom rapaz, não tem 
medo de nada e gosta de jogar bilhar.

Paulo Costa
Ruben Castro

A origem do seu nome vem da sua escola an-
tiga, porque dizia que era feita de esferovite, 
daí o seu nome.

Paulo Araújo

O rato da turma. O seu sítio preferido é atrás 
das piscinas de Famalicão à noite. Gosta de 
mulheres com perfil acentuado. Característica 
predominante: boca grande.

Paulo Machado

É viciado em animes, não gosta de trabalhar, 
é engraçado, divertido e amigo. Gosta de 
miúdas, de sair à noite e de jogar “League of 
Legends”.

O rapaz das histórias!  Gosta de material usado 
e velho, é brincalhão. Não gosta de trabalhar 
e é o tal rapaz que traz o lanche e fica sem ele. 

Tiago Sá Tiago Ribeiro

O Nelson é o famoso vampiro negro, pois tem 
os dentes afiados. É simpático, trabalhador, 
amigo e adora as miúdas de olhos em bico. 
Habilidade: empenar os ferros com a cabeça.

Fala sempre da ascendência feminina dos ou-
tros. Tem a mania que é gringo e youtuber.

Marco Pereira Nelson Faria

O nosso DT foi um bom professor:
Preocupado quando nos metemos em sarilhos
Exigente quando saímos dos trilhos
E ao longo deste ano um grande trabalhador!
O professor foi sempre nosso amigo 

Entre compressores, pregos e mistolin
Sustos que dão para escrever, arritmias sem fim
Velou por nós, protegeu-nos do perigo!
7 horas por dia mas que carga brutal
Quase morremos de overdose oficinal!

Prof. Diogo Domingues
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Na minha opinião, o Lei-

turas está bem organiza-

do, tem muita informa-

ção. Gosto de ver as ima-

gens e as fotografias das 

visitas de estudo. Conti-

nuem o bom trabalho!
Diana Oliveira, C2-AC1

Para mim, o Leituras é uma parte fundamen-
tal para a Escola, pois nos dá a conhecer um 
pouco sobre as várias formações que exis-
tem na nossa Escola e algumas atividades. 
Também se encontram outros alunos com 
as suas opiniões o que nos oferece informa-
ções e ficamos a conhecer ainda mais sobre 
outros cursos.

Joel Monte, C2-EI1

E m A l t a
B a i x a

Na minha opinião, o Leituras foi e con-

tinua a ser uma iniciativa muito bem 

pensada. É uma boa forma de dar a 

conhecer a toda a comunidade escolar 

um pouco da CIOR. O Leituras contém 

várias informações, desde visitas de 

estudos, estágios no estrangeiro e tam-

bém um pouco de lazer, como filmes e 

passatempos. 

Espero que esta iniciativa dure por muito tempo, e que con-

tinue a demonstrar a grande Escola de que fazemos parte.

Ana Reis, C1-MA1

Na minha opinião, o jornal Leituras é im-
portante para nós, pois é nele que sabemos 
das atividades desenvolvidas no período 
letivo. Consigo ver os prémios que a nossa 
Escola ganhou e prémios que os meus cole-
gas conquistaram. O que eu mais gosto de 
ver é a parte de Hot-Point.

Rogério Dias, C2-CNC1

Na minha opinião o Leituras é uma 

mais valia para toda a comunidade 

escolar.
O Leituras dá-nos a conhecer as ati-

vidades realizadas ao longo do ano 

como estágios no estrangeiro e vi-

sitas de estudo, também se dedica 

a uma parte de lazer como filmes e 

passatempos.

O Leituras tem uma equipa extraordinária por trás dele, que 

tem feito um excelente trabalho.

Só entrei este ano na CIOR mas tenho uma ideia “super positiva” 

sobre o Leituras e espero que continuem a alimentar esta ideia. 
Andreia Sousa, MA9

Na minha opinião o Leituras é muito fixe, 
porque ficamos a saber de várias informa-
ções sobre os outros cursos, algumas ati-
vidades realizadas pela nossa Escola e co-
nhecemos vários filmes e jogos. O Leituras 
é um jornal interessantes para mais tarde 
recordar os momentos que passamos aqui 
nesta bela Escola.

Daniel Ferreira, MA10

Na minha opinião, o Leituras é um jornal 
que ajuda os alunos a perceber aquilo que 
se passa à sua volta, pois ajuda a conhecer 
os factos que se passam na nossa Escola, 
como as atividades, os projetos e os cursos.
É uma boa iniciativa, que se tem vindo a de-
senvolver ao longo destes anos. Acho que 
deve continuar a cativar os alunos.

Rita Torres, ASC15

Na minha opinião o Leituras é um ex-

celente jornal, muito bem preparado.

Tem todas as informações que impor-

tam sobre os alunos da nossa Escola e 

além disso também ajuda a descan-

sar das aulas com vários exercícios 

engraçados. Disponibiliza muita in-

formação sobre os assuntos que in-

teressam aos alunos e também tem ilustrações 

bastante criativas, que ajudam na compreensão do texto.
Vitaliy Kazakov, EL23

Na minha opinião o Leituras está muito 
bem estruturado e bem organizado. O Lei-
turas é fundamental para toda a comunida-
de escolar visto que é composto por muitas 
ilustrações que cativa a atenção de quem 
o lê.
Numa visão geral o jornal Leituras é bastan-
te completo e como opinião pessoal gosto muito de o ler, pois 
informa de todas as atividades que foram realizadas na Escola, e 
também é bom para conhecermos melhor a nossa Escola.

Renata Mendes, PM3
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O meu nome é Ana Cunha.

Moro na Freguesia de S. Miguel, Vizela.

Nasci no dia 17 de janeiro.

No dia do meu aniversário gosto de estar com os meus amigos e com a 
família.

As pessoas dizem que tenho jeito para criar ou dinamizar.

Produzo muito mais quando me identifico com o projeto e o seu 
propósito.

Sinto-me feliz quando vejo alguém a superar os obstáculos e a atingir os 
seus objetivos.

Comovo-me quando vejo a felicidade e a tristeza das pessoas, sou de 
lágrima fácil.

Adoro jogar ténis, comer, dormir, ouvir música, conduzir, estar com os 
amigos, viajar, aprender algo novo, etc.

Detesto irresponsabilidade, falta de palavra, mau humor, falta de 
compreensão e companheirismo.

Num filme interpretaria a personagem de guerreira.

Um dos meus sonhos é viajar pelo mundo.

Acredito que tudo depende da força de vontade de cada um.

O Leituras para mim o reflexo do trabalho da nossa escola.

Se fosse um animal seria um gato, por ser tão atento e independente.

Por um dia gostava de voltar atrás no tempo…

Se ganhasse o Euromilhões viajava por todo o mundo e investia em 
projetos culturais, sociais e desportivos em Vizela.

Os computadores para mim são uma ferramenta indispensável.

O que faltou perguntar foi... Como ocupas os teus tempos livres?

Um livro que gostaste de ler
“A Casa Dos Corações 
Perdidos”, Heinz Konsalik

A música da tua vida
“Back In Black”, AC/DC

A frase que mais te irrita
“Prefiro Caixas Automáticas em vez de Manuais”

O filme que mais te marcou
“Scarface”

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast food ou comida tradicional?
Comida tradicional

Disciplina preferida
Educação Física

Artista de cinema preferido
Jim Carrey

Animal de estimação
Cão

Sobremesa preferida
Bolo de bolacha

De quem gostarias de ler as memórias
Keiichi Tsuchiya

A viagem de sonho
Miami

Mulher Ideal
Inteligente, sensual e simpática

Qualidades que mais aprecias
Sinceridade e simpatia

O que não dispensaria numa ilha deserta
Companhia Feminina

Nuno Pacheco, MA6

A D N
Bilhete de Identidade

(In)Confidências
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