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Antecâmara

Editorial
Patetices, pois claro!

Há muito tempo que a comunidade científica vem alertando para as 
causas e consequências que o nosso estilo de vida tem na (in)sustenta-
bilidade do planeta. Diagnóstico feito e prescrição indicada. As palavras 
estão ditas, faltam as obras! E, como disse o Pe. António Vieira, há tre-
zentos e sessenta anos, palavras sem obra são tiros sem bala. 

Várias vezes, os líderes europeus e mundiais reúnem-se, fazem cimei-
ras, convenções e afins para discutir e decidir o futuro da humanidade. 
Mas se as intenções, em princípio, são boas, daí até passá-las à prática 
vai um longo caminho, demasiado longo. Há muitos interesses instala-
dos, vantajosos alguns, que agem como se fossem donos (e são, infeliz-
mente) deste pequeno mundo. 

Estamos a matar o planeta: água, ar, biodiversidade, recursos, tudo 
caminha a passos largos para o fim. Aos políticos compete tomar medi-
das, governar a polis. É urgente andarem das pernas e não ficarem a ver 
navios ou a olhar o próprio umbigo, ou a discutir os jantares no Panteão, 
por exemplo. 

Para muitos, ter o poder dá prestígio, ou nome de rua, praceta ou que-
lho, dá fotografia emoldurada ou medalha ou título… Que futilidades!  

Há desemprego? Analfabetismo? Fome? Velhinhos sozinhos? Misé-

ria? Há pessoas que não têm água e saneamento, a dormir nas ruas? 
Organizam-se mais umas conferências e logo se verá. Pois, logo, quer 
dizer, mais logo, depois. 

Precisamos urgentemente de políticos sábios, visionários, pragmáti-
cos! (Ah, ao povo não interessa a subserviência partidária…) O povo quer, 
isso sim, políticos responsáveis e competentes, estratégias que levem 
o investidor a criar emprego, repartições públicas que funcionem bem, 
salários dignos, transportes a preços acessíveis, justiça social, a riqueza 
melhor distribuída; políticos que não vejam um país só de doutores, mas 
também pedreiros, jovens, mineiros, crianças, pescadores, jardineiros, 
estudantes, empresários, desempregados, pobres, doentes… Um país de 
pessoas que querem viver com dignidade, hoje e amanhã! Um povo que 
não tenha de pagar pelo colapso dos bancos! 

De palavras ocas, está farto; de promessas, muito mais; fedem a lison-
ja, os interesses e os interesseiros! Precisamos de políticos que saibam 
o que é a vida, e muitos, pelo que se ouve, vê e lê, não o sabem, de 
certeza!

CR

CR

Professores novos – “A vida é composta de mudança”. Uns foram, ou-
tros chegaram. A equipa formativa adquiriu novos reforços, e de peso, 
não literalmente pois até são magrinhos e ajeitadinhos, mas com san-
gue na guelra, e prontos para dar um empurrãozinho na dura tarefa da 
educação. As novas contratações são: Inês Azevedo, Isa Santos, Raquel 
Oliveira e Rui Torres. Bom trabalho a todos e sejam bem-vindos à família 
CIOR!

Aos colegas que, por diversas razões, enveredaram por outros cami-
nhos, as maiores felicidades. Gostámos de trabalhar convosco! 

E também novos alunos – Vieram dos quatro cantos do universo e 
aterraram na Rua Amélia Rey Colaço. Damos as boas-vindas a todos os 
que pela primeira vez frequentam a nossa escola neste ano letivo. Es-
peramos que gostem de cá estar, que estudem muito e que ganhem as 
competências que precisam para serem bons cidadãos e bons profissio-
nais. Os que já cá estão vão de certeza ajudar-vos.

Oficina dos clássicos – Somos famosos! A imprensa nacional e interna-
cional não nos largou a porta, tal foi a importância da criação deste novo 
espaço formativo. Pois não é que temos uma nova oficina destinada à 
formação dos nossos alunos? É no Lago Discount, na vila de Ribeirão, 
em V. N. de Famalicão. Um espaço adjacente ao Museu Automóvel e dá 
resposta a uma área, até agora quase inexistente: restauro de automó-
veis clássicos. Os alunos aprendem, para além da tecnologia moderna, 
as voltas que os automóveis deram para chegar à complexidade dos dias 
de hoje.

Autocarro quase novo – Temos um novo machibombo, usado mas 
com garantia! Foi cedido pela Câmara Municipal de V. N. de Famalicão, 
facto que registamos com muito agrado pois permite-nos transportar os 
alunos nas mais diversas atividades. Já está em funcionamento e diaria-
mente é utilizado para levar os alunos, por exemplo, à oficina do Museu 
Automóvel. Ouvimos dizer que está aberto o concurso para uma nova 
maquilhagem; os interessados devem dirigir-se à direção e apresentar 
as propostas.

A agitação continua – Tal como se pode ler em diversos artigos no 
interior deste Leituras, damos continuidade às mobilidades, como es-
tratégia fundamental na formação dos nossos queridos meninos. Ok, 
temos neste momento seis alunos em Sevilha e quatro alunas, que já 
terminaram o curso, em Fuerteventura. E já estão a ser cozinhadas no-
vas mobilidades para Bilbao (Espanha), Vicenza (Itália), Mosta (Malta) e 
Viena (Áustria), isto para os alunos finalistas. Parece que mais estão em 
banho-maria… talvez Reino Unido, Chipre, Polónia e Finlândia para os 
alunos do 10º ano. Chipre, Espanha e Grécia poderão estar no roteiro 
do Staff da CIOR.

Novidades na equipa do Leituras – Numa equipa vencedora não se 
mexe, dizem os mais variados especialistas, e não era nossa intenção 
fazê-lo, mas a nossa colaboradora de longa data, a professora Andreia 
Araújo, decidiu, por sua opção, deixar a equipa do Leituras. Perdemos  
o mais apurado olho clínico na deteção de erros e gralhas nos mais va-
riados artigos que recebemos. Aqui registamos a nossa gratidão pelo 
companheirismo e pelo empenho que sempre colocou na construção de 
cada número do nosso jornal. 

Por esta razão fizemos uma contratação de última hora: a professora 
Natália Luciano. Uma jovem promessa na arte do jornalismo, que corajo-
samente aceitou o desafio e já revelou ser um trunfo valioso! Bem-vinda 
e bom trabalho!

A professora Augusta Salgado – Pois é, já não vamos ter o prazer de 
nos encontrar com ela diariamente pelos corredores da nossa escola… A 
professora Augusta Salgado, que tanto inglês e português ensinou, dedi-
cou-se agora a outros projetos, a merecida recompensa após um longo 
percurso profissional! Mesmo assim continua a colaborar com o nosso 
Jornal, como sempre o fez, dando as suas sugestões para a rubrica Entre 
Capas. Que a nova vida lhe traga as maiores felicidades!
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No exato momento da conceção destas 
reflexões, com que abrimos, agora (num 
passe de magia temporal), o número 58 do 
Leituras, difunde-se em todos os mass me-
dia uma espécie de infoxicação, a propósito 
da cimeira “Web Summit” que reuniu, na ca-
pital portuguesa, durante quatro dias, cerca 
de sessenta mil pessoas. Um acontecimento 
mundial de empreendedorismo e de tec-
nologia! Nasceram startup’s e investidores 
a granel, criaram-se e registaram-se novas 
empresas e batizaram-se os robôs Sophia e 
Einstein, num estalar de dedos cibernético! 

Por aquele tempo, em plena cimeira ecle-
siástica, o Papa Francisco, com a pertinaz 
argúcia que todos lhe reconhecemos, con-
denava a excessiva e desadequada utiliza-
ção das novas tecnologias, por parte da sua 
sacra plateia – fiéis, padres e conformes. Du-
rante uma celebração eucarística a que sua 
santidade presidia, no momento em que 
deveria declarar à distraída assembleia: “co-
rações ao alto!”, sorridente, ironizou: “tele-
móveis ao alto!”

As novas tecnologias e a inteligência arti-
ficial têm um papel fundamental no desen-
volvimento das indústrias, das empresas, 
das sociedades, da democracia. Estão a 
revolucionar rapidamente todos os setores 

de atividade, como a eco-
nomia, a saúde, as finanças, 
a educação, etc. Não pode-
mos travar a inovação! Pelo 
contrário: temos que a po-
tenciar e colocá-la ao servi-
ço da humanidade, no com-
bate à desigualdade social, 

à clivagem entre ricos e pobres, buscando a 
felicidade de todos e de cada um! A inteli-
gência tout court do homem deve conduzi-
-lo a um mundo mais justo e mais belo para 
que possa ser desfrutado por todos, nesta, 
para já, meteórica passagem terrena! 

Por isso, consideramos ser cada vez mais 
determinante o papel das famílias e da es-
cola na educação dos jovens do séc. XXI. De-
fendemos uma escola empreendedora, tec-
nológica, robotizada, inovadora, e também 
culta, criativa, solidária, humanizada, feliz!

Os novos velhos do Restelo, de Belém e do 
mundo (virtual), desconfiam da robotização 
e receiam o fim da nossa espécie e do mun-
do, preditos num futuro sem coração e sem 
sentimentos. Vão ainda mais longe alguns 
cibernautas quando sustentam que, daqui a 
duas décadas, a máquina será tão ou mais 
inteligente que o homem, seu fiel escravo.

Que aldeia global seria essa, sem valores, 
sem sentimentos, sem olhos húmidos de 
alegria, ou de tristeza, e a quem a palavra 
saudade nada lhes dissesse, nunca?! Que 
adega abacial seria essa, com robôs a plan-
tar, a podar, a sulfatar, a colher, a pisar as 
uvas, sem um qualquer escansão para de-
gustar a acidez e os taninos do líquido dos 
deuses? E que bacos e que dionísios roboti-
zados testariam a qualidade 
dos diferentes néctares?! O 
homem há de ser - ad eter-
num – o único animal que 
saberá distinguir a água da 
água benta!

A.D & J.P

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

Corações ao Alto!

C o m  B a s e  N u m a  P a r c e r i a  E s t r a t é g i c a
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E M  F O C O

CIOR Abre Oficina no
Museu Automóvel de Famalicão

C o m  B a s e  N u m a  P a r c e r i a  E s t r a t é g i c a

A Escola Profissional CIOR, com o apoio e mediação da Câmara Muni-
cipal, abriu uma oficina de mecânica/escola de restauro automóvel, no 
Museu do Automóvel de Vila Nova de Famalicão, sito no Lago Discount, 
em Ribeirão, com base num protocolo celebrado, no dia 22 de setembro, 
com o referido Museu.

Amadeu Dinis vê nesta parceria, para além de todo o seu “virtuosismo 
e alcance” uma forma de “gratidão, reconhecimento e confiança” que 
os parceiros, as empresas, as organizações e a autarquia depositam no 
projeto educativo e formativo da CIOR. 

Por sua vez, Pinto da Fonseca, em representação do Museu, afirma 
que com esta iniciativa “potenciam-se meios, recursos e condições” que 
não só permitem uma formação e aprendizagem num “meio e contex-
to ideal “ como também contribuem  para uma valorização do próprio 

Museu, permitindo o incremento e a integração em projetos técnico-di-
dáticos internacionais.

Em todo este processo foi determinante o apoio da Câmara Municipal, 
que apadrinhou a iniciativa, entre outros aspetos com a cedência de um 
autocarro à Escola para permitir a mobilidade dos alunos. Paulo Cunha 
aproveita para vincar que “se Famalicão apresenta técnicos altamente 
qualificados e capacitados como uma mais-valia das empresas, em mui-
to se deve ao contributo das escolas profissionais do município, em que 
a CIOR é uma referência”.

Nesta oficina/escola de restauro automóvel desenvolver-se-ão pro-
cessos formativos, com forte componente prática, na área da mecatróni-
ca automóvel, podendo evoluir para outras áreas afins.

GC
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Em
 F

oc
o Carros Velhos,

Vida Nova
Na disciplina de Práticas Oficinais, sob orientação dos professores res-

ponsáveis, as turmas de Mecatrónica da nossa escola, MA7, MA8, MA9 e 
MA10, encontram-se a restaurar as viaturas clássicas da marca Chrysler 
e BMW, nas instalações da Escola de Restauro, situada no Lago Discount, 
em Ribeirão.

Neste momento, encontram-se numa fase inicial do restauro de duas 
viaturas:  um Chrysler de 1928 e um BMW 1602 de 1970. Já foi concluída 
a desmontagem total dos dois automóveis. O motor do BMW, depois de 

desmontado, vai ser retificado. O passo seguinte é enviar o chassis do 
Chrysler e a carroçaria do BMW para a decapagem com jato de areia, 
para depois reparar corretamente a parte da chaparia.

Os alunos envolvidos estão empenhados nas tarefas. Dar-vos-emos 
conta, no próximo Leituras, dos progressos alcançados nestes restauros. 

Miguel Fernandes, professor

BMW 1602 Chrysler
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No dia 30 de junho, para comemorar o final do ano letivo, realizaram-
se várias atividades: torneios de sueca e de matraquilhos; um concurso 
subordinado ao tema “Achas que Tens Qualidade?”, composto por 
quatro provas de destreza e muita animação à mistura!

Na sueca, venceram os alunos Bruno Gonçalves (MA7) e José Aguiar 
(EL21). Nos matraquilhos, venceu a equipa composta por Tiago Azevedo 
e Lucas Ribeiro (EL22). No concurso “Achas que tens Qualidade?”, o 

vencedor foi o José Aguiar (EL21). 
Todos os vencedores subiram ao pódio, foram aplaudidos e receberam 

medalhas e diplomas. 
A equipa organizadora das atividades agradece e felicita todos os 

participantes, independentemente dos resultados!
Stoica Ionut, MA7

Rescaldo do Final 
do Ano Letivo Passado

Atividades Finais do 3º Período
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Em
 F
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o

Uma equipa da nossa escola, constituída por seis alunos do curso de 
Mecatrónica Automóvel, turma MA7, teve uma brilhante participação na 
Final Nacional “4x4 in Schools” 2017, que se realizou no dia 7 de julho, no 
Museu do Automóvel de V. N. Famalicão.

“Numa competição extremamente concorrida, a equipa da CIOR ob-
teve excelentes resultados, traduzidos em 3 prémios arrecadados, facto 
que demonstra a valia técnica, as capacidades empreendedoras e a criati-
vidade dos nossos alunos”, afirmou o diretor de curso.

Neste sentido, a equipa “miliTTaris by CIOR”, apesar de ficar no 6º lugar 
da final nacional, foi vencedora dos prémios “Identidade”, “Patrocínio e 
Marketing” e “Pensamento Inovador”.

A “4X4 in Schools” é uma competição a nível mundial, organizada pelo 
grupo Jaguar/Land Rover, realizando-se a final mundial em Abu Dhabi, 
durante o mês de dezembro, na qual o 1º classificado em cada uma das 
finais nacionais representará o seu país.

A equipa agradece a todos os patrocinadores e apoiantes, sem a ajuda 
deles não teria conseguido alcançar este êxito!

GC

Equipa da CIOR Com Vários 
Prémios na Final Nacional

“4x4 In Schools”
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Jantar da Comunidade Escolar
no Encerramento do Ano Letivo

O 25º aniversário da CIOR acabou, e como era expectável, acabou em 
festa. O representante dos delegados, Stoica Ionut, com a ajuda de al-
guns alunos e funcionários, organizou um jantar para toda a comunida-
de escolar, para o qual também foram convidados os encarregados de 
educação.

O jantar teve lugar no dia 7 de julho, no restaurante temático “Eugé-
nios”, localizado em Calendário, V. N. de Famalicão. Além do cardápio 
diverso, ao longo do jantar, os convidados foram brindados com vários 

momentos de puro divertimento: uma peça de teatro, vários momentos 
de dança do ventre, entrega de prémios, presentes e de um cabaz, e a 
apresentação de vídeos das atividades realizadas ao longo do ano letivo, 
cortesia do representante dos delegados de turma. 

Agradecemos a todas as pessoas que estiveram presentes e que ajuda-
ram na organização do evento. 

Stoica Ionut, representante dos delegados
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CIOR Acolhe Técnicos de Emprego 
da Hungria em Visita a FamalicãoEm

 F
oc

o

Uma equipa de doze profissionais do Centro de Emprego da cidade de 
Békeshaba, na Hungria, esteve em V. N. de Famalicão, a convite da Escola 
Profissional CIOR.

Esta presença enquadrou-se no projeto “YES - Young Employment 
Start - European best practices for the employment of young people”, do 
Programa  Erasmus+, destinado a desenvolver boas práticas relaciona-
das com o emprego e inserção profissional dos jovens.

“A visita teve por objetivo um melhor conhecimento do contexto e da 
realidade nacional ao nível da orientação vocacional dos jovens, sua em-
pregabilidade e mercado do trabalho”, referiu Paula Pereira, da direção 
da CIOR.

O programa de trabalho visou essencialmente conhecer o trabalho 

desenvolvido pela CIOR, as dinâmicas e os processos da Rede Local de 
Educação e Formação do município, o funcionamento do Centro Qualifi-
ca e do programa/projeto municipal Made In.

Realizaram-se visitas de trabalho ao Centro de Emprego do IEFP, ao 
Departamento de Educação da Câmara Municipal, à Universidade Lusía-
da, ao Centro Qualifica e à Incubadora Made Incubar – polo da Riopele 
- única incubadora de projetos nos domínios da indústria e dos serviços 
de apoio à atividade industrial a funcionar em ambiente empresarial ati-
vo, para além de visitas a vários equipamentos de natureza cultural no 
município e na região.

GC

A Aula da Juíza
Fomos assistir a um julgamento, no tribunal de V. N. de Famalicão, 

no âmbito da disciplina de Área de Integração. Quer dizer, assistimos a 
uma sessão de um julgamento e ouvimos as sentenças de três outros, 
estes relacionados com condução sem carta e com taxa de alcoolemia 

superior ao permitido. (Acho que nestes casos os juízes deviam ser mais 
severos, porque as pessoas vão abusando…) Já na

sessão propriamente dita, um homem era acusado de ter deliberada-
mente causado danos numa viatura, estacionada na via pública.

Nunca tinha assistido a um 
julgamento. Gostei da experiên-
cia. Inicialmente, pensei que iria 
para lá dormir, contudo quando 
começou foi bem interessante. 
É engraçado observar como a 
juíza e o procurador conseguem 
dar a volta à cabeça das teste-
munhas e do arguido para con-
seguirem chegar à verdade. 

Esta experiência foi ótima e 
tornou-se ainda mais interes-
sante, porque a juíza, a cada 
passo, teve o cuidado de nos 
explicar tudo para que pudésse-
mos perceber melhor o desen-
volvimento da sessão. 

Diogo Vieira, MA7
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C I O R  G o t  Ta l e n t

Tendo por tema CIOR GOT TALENT, a Escola Profissional CIOR organi-
zou, nos passados dias 23 e 24 de novembro, no topo sul dos Jardins de 
D. Maria II, uma série de atividades e iniciativas de forma a sensibilizar, 
informar e esclarecer os jovens, encarregados de educação, parceiros 
locais, empresas e comunidade sobre a atratividade, a importância e as 
vantagens da formação/ensino profissional, os perfis profissionais e in-
serção no mundo do trabalho.

Esta iniciativa enquadrou-se na Semana Europeia da Formação Pro-
fissional e contou com uma série de exposições e workshops temáticos, 

relacionados com a oferta formativa da Escola.
Este ano, e de acordo com as orientações dos promotores desta sema-

na europeia, pretendeu-se criar um “ambiente facilitador do talento e 
potencial criativo, inovador e empreendedor nos jovens, preparando-os 
para carreiras profissionais interessantes, desafiadoras e proporcionado-
ras de uma melhor integração na sociedade”, nunca descurando o seu 
“envolvimento ativo na sociedade, como cidadãos”, assegurou a direção 
da escola.

GC

Celebramos a Semana Europeia 
da Formação Profissional
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José Rafael Monteiro é aluno do 11º ano do curso de Mecatrónica 
Automóvel, da Escola Profissional CIOR. Gosta de pintura e desenho, 
principalmente de desenhar a carvão. Rapaz de poucas palavras, gosta 
de se exprimir pelos desenhos, paixão que o acompanha desde peque-
no. Bastou uma semana com ele numa sala de aula para reparar como 
desenha bem. Os seus temas são variados: desde máquinas elétricas e 
motores, passando por rostos e desenhos abstratos. Todos fantásticos!

Tenho o prazer de conhecer alguns trabalhos dele, até porque lhe vou 
pedindo alguns para os expor num placard de uma sala. 

Fez também um desenho de Natal para uma exposição, na Casa do 
Território, no Parque da Devesa, em V. N. de Famalicão.

Na verdade, não tenho nenhuma dúvida de que tem muito talento e 
nós, comunidade escolar, temos muito orgulho nele!

Manuela Cortinhas, professora

Em
 F

oc
o Aqui Também Há Artistas

CIOR Procura Boas Práticas Para 
Combater Abandono Escolar

“Envolver os alunos no desenvolvimento 
de ferramentas informáticas e no desen-
volvimento de atitudes empreendedoras, 
procurando a sua integração na escola e na 
comunidade, como forma de combater o 
abandono escolar”, é, para Amadeu Dinis, 
diretor da CIOR, o grande objetivo da ação/
projeto KA2 “Track it dont’ lose it”, que teve 
o seu primeiro encontro, em outubro, na ci-
dade de Paris.

Para este responsável pela Escola Profis-
sional CIOR, a “problemática do abandono 
escolar é extremamente complexa” exigin-
do “estratégias, metodologias, incentivos 
e dinâmicas concertadas” onde devem ser 

“envolvidos e corresponsabilizados”, para 
além da escola, “os poderes públicos, a fa-
mília, as empresas, as instituições e toda a 
comunidade”.

Este projeto, para além de Portugal, en-
volve escolas e instituições parceiras de 
França e Chipre.

A CIOR, mais do que dispor de uma 
oferta formativa atrativa e orientada para 
jovens vulneráveis a situações de abando-
no escolar, está empenhada em encontrar, 
de forma partilhada, as melhores soluções 
para combater este problema. 

GC
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CIOR Marca Presença no
1º Congresso das Escolas

O diretor da Escola Profissional CIOR, Amadeu Dinis, na qualidade de 
1º vice-presidente da Associação Nacional das Escolas Profissionais, foi 
o moderador de um painel, subordinado ao tema “Educar para (que) 
emprego?”, no âmbito do 1º Congresso das Escolas, que se realizou nos 
passados dias 2 e 3 de novembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em 
Lisboa.

A ideia deste congresso surgiu nos finais do ano passado, num con-
texto, e por ocasião dos 30 anos da Lei de Bases do Sistema Educativo, 
envolvendo as direções da ANESPO – Associação Nacional das Escolas 
Profissionais, AEEP- Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particu-
lar e Cooperativo, ANDAEP - Associação Nacional de Diretores de Agru-

pamentos e Escolas Públicas e a ANDE - Associação Nacional de Dirigen-
tes Escolares.

“No sentido de ultrapassar as querelas público/privado, ricos /pobres, 
interior/litoral, estas quatro Associações manifestaram o interesse em 
discutir como se pode, cada uma com as suas especificidades, as suas 
forças e as suas fraquezas, melhorar constantemente o serviço educati-
vo que prestam,” asseguraram os promotores do congresso em nota de 
imprensa.

Este Congresso contou com o patrocínio e a presença do Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa.

GC

Encontro Internacional
Sobre Domótica

A Escola Profissional CIOR, representa-
da pelo seu diretor, Amadeu Dinis, e Nil-
za Jardim, do Gabinete de Projetos, es-
teve presente no 4º Encontro do projeto 
“Improving students and teachers skills 
in home automation”, que decorreu em 
Swandorf, na Alemanha, em outubro.

O grande objetivo deste encontro 
transnacional foi preparar um manual 
de Domótica de forma a definir um cur-
rículo para esta disciplina, nas escolas da 
Roménia.

Este projeto KA2, enquadrado no pro-
grama Erasmus+, tem como parceiros es-
colas e centros de formação da Roménia, 
Espanha, Itália, Alemanha e Portugal.

O próximo encontro realizar-se-á na 
CIOR, em fevereiro de 2018.

 
GC
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No passado dia 5 de julho, o representante dos delegados, Stoica Io-
nut, e os alunos Tiago Azevedo, Vítor Santos e Lucas Ribeiro, da turma de 
Eletrónica, Automação e Comando, EL22, representaram a nossa escola 
num encontro organizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Fama-
licão, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco. 

Este encontro visou promover uma Assembleia de Estudantes do 3º 
ciclo do ensino básico e ensino secundário, no âmbito do Plano Estraté-
gico Educativo Municipal. O encontro teve como objetivo a recolha de 

contributos por parte dos estudantes, para a melhoria pedagógica da 
ação educativa. Debateram-se os seguintes temas: competências for-
mais, não formais e transversais; currículo formal e currículo não formal; 
avaliação formativa e sumativa.

Os participantes gostaram da experiência e sentiram-se orgulhosos 
em poder dar os seus contributos no âmbito desta temática.

Stoica Ionut, MA7

Assembleia Municipal
de Estudantes

Como somos uma cidade atenta às movimentações do inimigo, uma 
comunidade avisada e precavida, os Vikings invadiram Famalicão sem 
surpresa para nós, pois o serviço de espionagem funcionou. Travaram-se 
combates renhidos. Mas a forte gente de V. N. de Famalicão resistiu, en-
tregando-se à luta e, a ferro e fogo, correram com os Vikings. 

Pois foi mesmo assim que a turma de Animação Sociocultural, do 12º 
ano, ASC13, finalista do ano letivo transato, organizou este evento.

Apesar da guerra, a cidade esteve em festa. Chamados pela trombeta, 
forasteiros de todas as bandas participaram no evento.

CR

Feira Medieval e Viking
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Estágios em Sevilha
Foi no dia 16 de outubro que embarcamos nesta aventura. Os nossos 

primeiros dias aqui, em Sevilha, foram um pouco complicados, pois 
tivemos de nos habituar a uma nova cultura, a um novo país e a uma 
nova língua! Mas com o passar do tempo, podemos dizer que já estamos 
bem familiarizados. 

Está a ser uma experiência única viver aqui: para além de ser bom 
em termos de currículo, conhecemos um novo país. Espanha é muito 
interessante, com uma cultura totalmente diferente da nossa, apesar de 
ser mesmo aqui ao lado. A cidade de Sevilha é muito antiga e cheia de 
coisas para visitar.

Em relação ao estágio, temos a 
dizer que nos surpreendeu pela 
positiva, pois tínhamos receio de 
não nos adaptarmos, contudo as 
pessoas com quem estagiamos 
fazem um esforço para se explicarem 
ou para nos compreenderem. 
Felizmente são pessoas excelentes e 
sempre dispostas a ajudar. Tem sido 
muito bom e até já criamos novas 
amizades aqui!

Agradecemos imenso pela 
oportunidade que nos foi dada. Um 
muito obrigado à CIOR!

Carla, Cláudia, Diana, Juliana, Nuno e 

Susana , ASC14

Recebemos a Visita de Dom Nuno 
Almeida, Bispo Auxiliar de Braga

No dia 18 de outubro, aquando da visita pastoral efetuada à comu-
nidade paroquial de S. Julião de Calendário, a CIOR recebeu a visita de 
Dom Nuno Almeida, Bispo Auxiliar de Braga.

Dom Nuno Almeida foi recebido pela direção da Escola, momento pro-
pício para uma conversa e reflexão em torno do seu projeto educativo, 
suas dinâmicas e práticas, bem como princípios e valores que o enfor-
mam.

Como mensagem, partilhada pela direção da Escola, o prelado refor-
çou a importância da educação e formação dos jovens e a sua inserção 
no mundo do trabalho, a educação para a cidadania plena e intervenien-
te, relevando sempre o primado da pessoa humana e princípios huma-
nísticos que os devem nortear.

Como lembrança, Dom Nuno ofereceu à Escola, com uma dedicatória 
alusiva, um exemplar da Laudato si’ “Sobre o Cuidado da Casa Comum”, 

encíclica do Papa Francisco.

GC
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E m p r e e n d e d o r
No dia 10 de novembro, decorreu a apresentação pública dos projetos 

e a entrega de prémios do concurso “O meu projeto é empreendedor 
2017”. 

 A CIOR, como é habitual nas sucessivas edições deste concurso, apre-
sentou-se com vários trabalhos desenvolvidos pelos alunos, no âmbito 
das suas Provas de Aptidão Profissional (PAP). Foi selecionada, para a 
apresentação final, a PAP, do Paulo Silva, do 12º ano do Curso Técnico 
de Energias Renováveis, aluno que se encontra, neste momento, a es-
tudar Engenharia de Energias Renováveis, no Reino Unido. Este aluno 
desenvolveu o projeto intitulado “Salvar do Sol com o Sol - Sistema de 
Refrigeração e Segurança para Automóveis”. Esta ideia surgiu de uma 
necessidade real e que, infelizmente, tem custado vidas quando aciden-
talmente ficam crianças ou animais fechados num automóvel, exposto à 
radiação solar.

A solução para o problema, após meses de trabalho, tornou-se sim-
ples, pois foram aplicadas as competências adquiridas ao longo do curso, 

a avaliar pelo comprovado funcionamento do protótipo apresentado.
Embora não tivesse sido premiado, o projeto foi alvo de atenções, dei-

xando uma marca importante do trabalho desenvolvido pela CIOR.
Funcionamento:

- O projeto utiliza um módulo fotovoltaico e o ventilador do próprio 
automóvel, e quando 3 variáveis se conjugam, ativa a ventilação de for-
ma a fornecer ar do exterior para arrefecer o habitáculo.

- As 3 variáveis que são necessárias para a sua ativação são as se-
guintes:

1 - A chave fora da ignição.
2 - A temperatura no interior do veículo superior a 40º C.
3 - A deteção de pessoas ou animais dentro do veículo.
- Com as variáveis ativas: 
- O módulo solar fotovoltaico fornece energia.
- O sistema comuta de recirculação para ventilação externa, através do 

atuador eletromagnético.
- O ventilador entra em funcionamento.
- O ar exterior entra e baixa a temperatura do interior do veículo.

Componentes:
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1- Módulo Fotovoltaico
2- Sensor de presença 
3- Simulador da chave de ignição
4- Sensor de temperatura
5- Atuador eletromagnético
Na ausência do aluno Paulo Silva, dois alunos do curso de Produção 

Metalomecânica voluntariaram-se para defender o projeto.

Apesar de os automóveis possuírem sistemas de climatização que as-
seguram o conforto aos seus ocupantes, tal só é garantido desde que o 

automóvel tenha o sistema elétrico ligado, ou seja, a chave na ignição e 
na posição de ligada. 

Quando o condutor abandona o veículo, ainda que por curtos perío-
dos de tempo, por motivos de segurança retira a chave do veículo e o 
sistema de ventilação desativa-se. A proposta que o aluno apresentou 
é inovadora, porque permite o funcionamento de um sistema paralelo, 
utilizando o ventilador do veículo de forma autónoma, desde que se ve-
rifiquem condições consideradas perigosas. Das pesquisas efetuadas e 
apesar de tantos acidentes com crianças em risco de vida por desidrata-
ção, após exposição prolongada em veículos fechados ao sol, não existe 
qualquer informação sobre a existência de sistemas semelhantes. Este 
projeto diferencia-se dos outros por não ser necessária a utilização da 
bateria do automóvel. 

Salienta-se que este protótipo é constituído por sensores que vão con-
trolar o sistema, entrando em funcionamento quando os parâmetros de-
finidos se verifiquem: a temperatura excessiva, a presença de algum ser 
vivo no interior do habitáculo e a ausência da chave de ignição.

Tratou-se de um projeto executado na escola, utilizando os meios, 
equipamentos e ferramentas nela existentes e pondo à prova os conhe-
cimentos e competências adquiridos. Foi um grande desafio e poderá 
ser melhorado tendo em vista a sua comercialização. A segurança não 
tem preço!

Manuel Vieira, professor
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na Formação de Professores
Chamo-me Jorge Milton Francisco Massinga, sou natural de Maputo, 

Moçambique. Frequentei a Escola Profissional de São Francisco de As-
sis, em Moçambique de 2010 a 2013, no curso de Eletricidade de Edifi-
cações. Em Portugal, frequentei a Escola Profissional CIOR, no curso de 
Eletrónica, Automação e Comando de nível IV de 2014 a 2017. 

Estou em Portugal há quase três anos e, durante esse tempo, desen-
volvi várias capacidades e competências que me podem ser úteis no 
futuro, ou seja, creio que tive uma grande evolução. A minha maneira 
de ver o mundo mudou bastante, isto também devido aos intercâmbios 
que a Escola Profissional CIOR me proporcionou através do programa 
Erasmus+. A CIOR é uma escola de grande referência para mim, pois 
foi na CIOR que desenvolvi varias competências, nos conhecimentos 
como nos saberes: ser e fazer Ela oferece grandes oportunidades aos 
seus alunos e é esta a grande diferença entre o ensino em Portugal e 
em Moçambique.  

Sou uma pessoa simpática, gosto de conversar, fazer novas amizades, 
sair com os meus amigos (ir a festas, praticar desportos), assistir a fil-

mes/séries, estar com a família 
e também gosto de aprender 
com outras pessoas. O meu 
maior “hobby” é ouvir música, 
mas também sou um bom Dj.

Atualmente, estou a fre-
quentar o Curso de Capacitação 
Psicopedagógica, na Faculdade 
de Educação e Psicologia, da Universidade Católica do Porto. Estou a 
fazer o meu estágio como professor na Escola Profissional CIOR.

De uma forma ou de outra, a CIOR superou aquilo que eram as mi-
nhas expetativas, de uma maneira positiva. Como professor estagiário 
tenho participado ativamente naquilo que é ser um professor, isto é, in-
teragindo com os alunos e com outros professores, trocando experiên-
cias e também participando em reuniões de professores. Espero que 
a escola continue a orientar os seus alunos rumo a um futuro melhor.

Jorge Massinga

As turmas do 11º ano realizaram uma visita de estudo ao Cine - Teatro 
Almeida Garrett, na Póvoa de Varzim, para assistirem à representação da 
peça «Frei Luís de Sousa». Esta atividade surgiu como motivação para o 
estudo da obra com o mesmo nome, da autoria de um dos maiores vultos 
da nossa literatura: Almeida Garrett. Este espectáculo chegou ao palco 
pela mão da companhia de teatro ETCetera.

Esta peça garrettiana, uma das mais emblemáticas peças da drama-
turgia portuguesa, traz ao palco a fatalidade de uma família, onde os 
sucessivos presságios vão anunciando um desfecho trágico, ao qual é 
impossível escapar. À semelhança da crença no regresso de D. Sebastião, 
há presságios que anunciam a possibilidade do regresso de outro desa-
parecido na batalha de Alcácer Quibir: D. João de Portugal; um regresso 
que transformará o amor em crime, a pureza em vergonha e a dignidade 
em desonra. 

Os objetivos desta atividade passaram, essencialmente, por proporcio-
nar aos alunos o contacto direto com a arte dramática e motivá-los para o 
estudo da obra. Foi mais uma aposta do grupo de português na formação 
de novos públicos de teatro.

Carla Carvalho, professora

As Pancadas de Molière
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V i s i t a  d e  E s t u d o  à  C o n c r e t a / E l é t r i c a

 Exposição de Materiais/
Equipamentos - Ferramentas e 

Acessórios
A “EXPONOR” organiza anualmente um conjunto de feiras que consti-

tuem uma oportunidade de negócio para empresários e ao mesmo tem-
po servem para divulgar as novidades no meio industrial e empresarial 
através de profissionais das respetivas áreas, fruto de desenvolvimento 
e investigação (I&D) recentes.

No caso concreto da CONCRETA/ELÉTRICA está dirigida sobretudo ao 
setor dos materiais e acessórios ligados à construção, bem como equi-
pamentos diversificados do ramo elétrico, com stands expositores orga-
nizados pelos diversos ramos. Os equipamentos, de uma forma geral, 

encontram-se em funcionamento real 
ou simulado o que enriquece a apren-
dizagem, no caso presente, dos alunos.

A visita de estudo que envolveu tur-
mas de Produção Metalomecânica, de 
Instalações Elétricas e ainda de Ele-
trónica Automação e Comando, teve 
um cariz multidisciplinar e, como tal, 
a deslocação foi planificada de modo 
a integrar vários objetivos. Assim, no 
âmbito do programa das respetivas 
disciplinas da área técnica, em que são 
estudados temas relacionados com os 
materiais/equipamentos, os processos 

de fabrico, as diversas tecnologias e a Higiene e Segurança no trabalho, 
os professores aproveitaram para fomentar a aprendizagem com recurso 
à observação direta das máquinas, ferramentas, equipamentos e ainda 
dos materiais expostos. 

Os alunos percorreram os diferentes stands, contactando com as di-
ferentes tecnologias envolvidas e tiveram a oportunidade de recolher 
documentação interessante para a sua vida académica e profissional.

As turmas envolvidas tiveram uma atitude muito positiva quer pelo 
seu comportamento quer pela atenção prestada.

Manuel Vieira, professor
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As Olimpíadas da Matemática chegaram à CIOR há dois anos e, no 
passado dia 8 de novembro, voltaram. Com elas chegou o entusiasmo 
de um grupo de alunos, cheios de vontade de triunfar, perante uma pro-
va exigente. 

Alguns alunos das turmas ASC15, PM4, MA7 e MA8 aceitaram o de-
safio e partiram para a ação, desenvolvendo um raciocínio lógico/mate-
mático. Apesar de considerarem alguns exercícios bastante complexos, 
por norma, os alunos sentem-se entusiasmados e motivados para ten-
tarem decifrar alguns enigmas.

As Olimpíadas Portu-
guesas de Matemática 
são organizadas todos 
os anos pela Sociedade 
Portuguesa de Matemá-
tica e consistem num 
concurso de problemas 
de matemática, dirigido 
aos estudantes do 1º, 
2º e 3º ciclos do ensino 
básico e também aos 
que frequentam o ensi-
no secundário, visando 
desenvolver o gosto pela 
matemática.

Foi precisamente isso 
que se procurou fazer ao 
trazer este concurso para 
a CIOR. No próximo número do nosso Leituras, ficaremos a saber se al-
gum dos participantes passou à próxima eliminatória.

Até lá, sempre podem ir equacionando a vossa participação nas próxi-
mas Olimpíadas Portuguesas da Matemática.

Juliana Oliveira, professora

Parlamento dos Jovens
O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, 

organizada em colaboração com o Ministério da Educação, o Instituto 
Português do Desporto e Juventude e outras entidades.

Os objetivos deste programa são, sobretudo, divulgar, junto dos jo-
vens, os valores e as práticas democráticas; incentivar o seu interesse 
pela participação cívica e política; dar a conhecer a organização e funcio-
namento do Parlamento, entre outros.

Tema para o debate no ano letivo 2017/2018
Este ano a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência propõe aos 

jovens que debatam nas suas Escolas o tema: “Igualdade de Género”.

Como se processa o Programa
1ª FASE (até 16 de fevereiro de 2018): Sessão Escolar
- Debate do tema proposto e processo eleitoral na Escola.
- Realização da Sessão Escolar para aprovar o Projeto de Recomenda-

ção da Escola e eleger os representantes às Sessões Distritais/Regionais.

2ª FASE (19 de fevereiro a 13 de março de 2018): Sessões nos Distri-
tos e Regiões Autónomas

- Realização das Sessões Distritais/Regionais, com os alunos que repre-

sentam as Escolas de cada distrito, ou Região Autónoma, para aprovar 
as Recomendações a submeter à Sessão Nacional do Parlamento dos Jo-
vens e eleger os deputados que os vão representar nesta Sessão.

3ª FASE (14 e 15 de maio de 2018): Sessão Nacional na Assembleia 
da República

- Realização da 
Sessão Nacional 
do Parlamento dos 
Jovens na Assem-
bleia da República 
na qual se aprova, 
após debate em Co-
missões e Plenário, 
a Recomendação 
final sobre o tema. 

Para mais infor-
mações consultar: 

http://www.
jovens.parlamento.
pt

Carla Saldanha 

e Eugénia Mendes, 

professoras
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V i s i t á m o s  a  U n i v e r s i d a d e  L u s í a d a

 Semana da Ciência e Tecnologia
A Universidade Lusíada organiza anualmente a “Semana da Ciência 

e Tecnologia” que é promovida pela Associação Ciência Viva – Agência 
Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. As atividades propostas 
proporcionam aos alunos do ensino secundário uma oportunidade de 
aproximação à realidade do ensino superior e da investigação científica, 
através da participação dos jovens em atividades e demonstrações em 
laboratórios da Universidade.

A presença na Universidade Lusíada com as turmas PM2, EL22 e IE16 
teve um cariz transversal e, como tal, a deslocação foi planificada de 
modo a integrar vários objetivos. Assim, e em primeiro lugar, os alunos 
tiveram a oportunidade de interpretar, através de uma ação liderada 
pelo docente universitário Prof. Dr. Carlos Rego, o funcionamento de 
uma bomba de calor. Da exposição à experiência laboratorial foi um pas-
so e os nossos alunos aperceberam-se rapidamente das transferências 
de energia que ocorrem numa bomba de calor. 

A sessão decorreu de forma dinâmica e participada com a colocação 
de algumas questões pertinentes que foram respondidas com recurso 

aos meios colocados à disposição dos alunos e com a exposição esclare-
cedora do docente universitário.

De seguida, numa ação liderada pelo Prof. Dr. Pedro Reis, os alunos 
puderam contactar de perto, e até mesmo interagir, com projetos ela-
borados nas suas instalações subordinados ao tema HMI – Interface Ho-
mem Máquina.

Pode dizer-se que o saldo da participação foi extremamente enrique-
cedor para os nossos alunos, uma vez que tiveram a oportunidade de as-
sistir a formas diferentes de trabalhar e ao mesmo tempo tomar contac-
to com as novas tecnologias afetas à investigação. Foi ainda importante o 
contacto dos alunos com a realidade universitária proporcionando-lhes 
assim novos horizontes de vida. Pode por isso dizer-se que as expectati-
vas e objetivos inicialmente formulados foram ultrapassados.

A experiência ao nível do “saber estar” é de realçar pois, os nossos 
alunos representaram condignamente a nossa escola, quer durante o 
workshop quer durante as visitas efetuadas às instalações.

Manuel Vieira, professor
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Decorreu, entre os dias 7 e 10 de novembro, a fase final do concurso 
dinamizado pela “Rede Famalicão Empreende” em parceria com o CLDS 
FAMALICÃO 3G “O meu projeto é empreendedor”.

O CLDS FAMALICÃO 3G promoveu um ciclo de workshops durante 
a semana do evento, com o intuito de dotar os visitantes de algumas 
ferramentas ligadas ao empreendedorismo e à criação de projetos. 

Passaram pelo evento vários alunos do ensino profissional de todas as 
escolas do concelho.

CLDS
(Contratos Locais de Desenvolvimento Social)

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

No dia 11 de outubro, o CLDS Famalicão 3G, em colaboração com a Co-
missão Social Inter-Freguesias de Bairro, Carreira, Bente, Delães, Ruivães 
e Novais, promoveu o 5º Encontro de Empreendedorismo e Inovação, na 
casa da Juventude de Delães, com mais de 80 participantes, entre jovens 
desempregados e alunos do 12º ano dos Cursos de Animação Sociocul-
tural, Mecatrónica Automóvel e Eletrónica, Automação e Comando da 
Escola Profissional CIOR. 

A iniciativa contou com a presença do Diretor do Centro de Emprego 
de V.N. de Famalicão, Eng.º Jaime Vilas Boas, Carlos Paiva, do Famali-
cão MADE IN, dois Jovens Empreendedores, Sérgio Dias da Haus Groppe 
e Sílvia Santos da Amálgama, dois empresários, Raul Pimenta da “Via-
na&Pimenta” e João Oliveira dos Supermercados Belita. O Vereador do 
Empreendedorismo da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão en-
cerrou o evento, reforçando a importância de desenvolver projetos que 
estimulem nos jovens competências empreendedoras.

Alunos da CIOR Participam em Encontro de Empreendedorismo

No âmbito da atividade “Oficinas de Inovação Social nas Escolas”, in-
serida no Projeto CLDS Famalicão 3G, está em curso um novo ciclo de 
sessões destinadas a quatro turmas da CIOR dos cursos de Técnicos de 
Mecatrónica Automóvel (MA11); Produção Metalomecânica, Programa-
ção e Maquinação (PM4); Instalações Elétricas (IE17) e Eletrónica, Au-
tomação e Comando (EL24) e uma turma da 
FORAVE. São 88 os alunos participantes.

As instituições escolhidas e visitadas pelos 
jovens foram a Associação Mundos de Vida, 
a Associação Juvenil Yupi, o Núcleo Re-food 
Vila Nova de Famalicão e a Associação Dar 
as Mãos. Os desafios lançados por estas en-
tidades são de ordem social e ambiental que 
esperam agora o empenho dos alunos des-
tas turmas para trabalharem novas ideias 
de incrementação e sustentabilidade, no-

meadamente, a angariação de clientes e motivação de voluntários para 
trabalhar no combate à solidão do idoso residente em lar, no deficit de 
atenção à criança, na necessidade de ajustar as condições físicas a pes-
soas portadoras de deficiência ou incapacidade, no desaproveitamento 
de espaço no exterior para cultivo; na falta de sensibilização para adoção 

de hábitos de vida saudável; na melhoria da 
organização e gestão de stocks.

O CLDS Famalicão 3G agradece às insti-
tuições envolvidas pela oportunidade de 
um contacto mais próximo dos jovens com 
a realidade e agradece também, muito es-
pecialmente, a colaboração dos voluntários 
Maria João Gomes, Patrícia Cardoso e Rodri-
go Castro.

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

Alunos da CIOR Participam em Encontro de Empreendedorismo

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

A turma do 12º ano do 
Curso Técnico de Insta-
lações Elétricas, IE16, da 
Escola Profissional CIOR,  
foi responsável de forma 
voluntária pela instalação 
de dois aparelhos de ar 
condicionado, no Centro 
de Operações do Núcleo 
Re-Food Vila Nova de Fa-
malicão, realizada no dia 
17 de outubro.

Agradecimentos espe-
ciais aos professores Pe-
dro Rocha e David Silva 
pela sua disponibilidade e 
orientação dadas.

na Associação Re-Food Vila Nova de Famalicão

O CLDS Famalicão 3G – Contrato Local de Desenvolvimento Social – 
Projeto em curso no Município de Vila Nova de Famalicão, coordenado 
pela Escola Profissional CIOR, da qual a Associação Engenho e a PASEC 
são Entidades Parceiras, foi galardoado com o selo Visão’25, na categoria 
de “Famalicão Comunitário “, em cerimónia pública realizada no dia 28 
de setembro, Dia do Concelho.

Este prémio reconheceu as boas práticas desenvolvidas nas “Oficinas 
de Inovação Social nas Escolas”, iniciativa concretizada em parceria com 
a Associação Juvenil YUPI, colaborando, deste modo, para os desafios do 

programa-estrela Famalicão Comunitário, com a corresponsabilização 
dos cidadãos no desenvolvimento de um modelo inspirador. 

A promoção das capacidades empreendedoras e de inovação social 
dos jovens que frequentam o ensino secundário é a principal missão das 
Oficinas de Inovação Social na Escola. Através de uma intervenção ativa, 
os jovens procuram novas respostas e soluções para os problemas da 
sua comunidade.

Famalicão Visão’25 Reconhece Boas Práticas 

Turma IE16 responsável pela Instalação de Ar Condicionado

nas Oficinas de Inovação Social nas Escolas - CLDS Famalicão 3G

Para além da Escola Profissional CIOR, outras escolas 
profissionais foram convidadas a participar em encontros 
de empreendedorismo e inovação. No dia 25 de outubro, 
a Escola Profissional Forave acolheu uma iniciativa orga-
nizada pela Comissão Social Inter-Freguesias – CSIF de 
Lousado, Esmeriz e Cabeçudos e o Contrato Local de De-
senvolvimento Social, abreviado por CLDS Famalicão 3G. 
Cerca de 50 jovens tiveram a oportunidade de conhecer 
os apoios existentes no concelho de Vila Nova de Famali-
cão para a criação do próprio emprego.

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
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No último semestre, o CLDS Famalicão 3G, em colaboração com a 
Rede Social e a CPCJ de Vila Nova de Famalicão, organizou sessões 
de informação sobre o trabalho da CPCJ para desmistificar conceitos 
associados à sua intervenção, na Junta de Freguesia de Requião e na 
Escola Básica de Ruivães do agrupamento de escolas de Pedome, com a 
participação de cerca de 80 pais.

A  C a s a  -  P r e v e n ç ã o  d o s  M a u s  Tr a t o s  n a  I n f â n c i a

O CLDS Famalicão 3G, em parceria com a CSIF de Lousado, Esmeriz e 
Cabeçudos, organizou uma ação de limpeza nas margens do rio Pelhe, 
junto à Azenha de S. Marçal, em Esmeriz. Contaram com a colaboração 
de todos os parceiros, da comunidade envolvente, do departamento do 
Ambiente da Câmara Municipal de V.N. de Famalicão e dos Escuteiros 
de Esmeriz.

Bio Sub 20 - Ação de Limpeza no Rio Pelhe

À semelhança no ano transato, o CLDS Famalicão 3G, em parceria 
com a CSIF Vale do Este realizou, no mês de julho, o 3º aniversário da 
Feira de Produtos da Terra, no Mosteiro de Arnoso Sta. Eulália, com o 
apoio da Rede Social. Com o impacto desta iniciativa, a CSIF de Fradelos, 
Ribeirão e Vilarinho das Cambas replicou e organizou uma Feira de 

Produtos da Terra, em Fradelos, junto do Salão Paroquial. Os alunos do 
11º ano do Curso de Animação Sociocultural animaram a manhã junto 
dos produtores e artesãos das freguesias envolvidas. 

M e r c a d o s  d a  Te r r a

Em
 F

oc
o

No último trimestre de 2017, numa parceria estabelecida com o CLDS 
Famalicão 3G, os beneficiários do Núcleo Re-Food Vila Nova de Famali-
cão tiveram a oportunidade de trabalhar as competências transversais 
rumo ao seu empoderamento! O objetivo foi motivar as pessoas para a 
formação e/ou procura ativa de emprego e contribuir para a sua aquisi-
ção de competências pré-profissionais facilitadoras de uma efetiva rein-
serção socioprofissional.

Oficinas de Emprego e Empreendedorismo



[ 25 ]

L i v r e - Tr â n s i t o
CIOR Apoia Inserção

na Vida Ativa

A  C a s a  -  P r e v e n ç ã o  d o s  M a u s  Tr a t o s  n a  I n f â n c i a

Bio Sub 20 - Ação de Limpeza no Rio Pelhe

M e r c a d o s  d a  Te r r a

Oficinas de Emprego e Empreendedorismo

A Inserção na Vida Ativa dos alunos finalistas do 12º ano de escolaridade 
tem sido uma área de intervenção por parte da Escola Profissional CIOR.
O principal objetivo do programa de intervenção consiste na promoção 
do desenvolvimento de competências ao nível do desempenho prático 
e relacional que permita uma mais fácil e eficaz inserção dos jovens 
diplomados no mercado de trabalho.
O grupo alvo são os alunos finalistas de cada 
ano letivo que são acompanhados pelo Serviço 
de Psicologia e Orientação Escolar e Profissional, 
em colaboração com os professores da Área de 
Integração e com o projeto CLDS+. São realizadas 
algumas atividades, nomeadamente:
 a) Definição da área vocacional no âmbito da 
qual poderão restringir a procura de emprego; 
b) Elaboração do currículo europeu; 
c) Redação de cartas de candidatura espontânea 
e de cartas de resposta a anúncios; 
d) Transmissão de informação acerca das 
melhores formas de comportamento em 
situação de entrevista ou seleção grupal;
e) Transmissão de informação acerca da 
especificidade do programa de estágios profissionais e como se 
candidatar; 
f) Pesquisa das medidas existentes para a criação do próprio emprego.
No final do programa, é elaborado um registo de cada aluno, inserido 

numa base de dados, no qual se encontram listados encontram listados 
todos os alunos da escola, que permite fazer o follow-up da situação 
profissional dos alunos diplomados. Passados 2 e 6 meses do término 
do curso, todos os ex-alunos são contactados via telefónica, a fim de 
recolher informação acerca da sua situação face ao emprego, permitindo 

a elaboração das taxas de empregabilidade por 
curso. 
Desta forma, a escola constitui-se como uma 
entidade “promotora de emprego” dado ser um 
intermediário importante entre as empresas 
da região e os alunos diplomados. Assim, 
sempre que surgem necessidades de colocação 
em postos de trabalho relacionadas com as 
áreas profissionais lecionadas na escola, as 
empresas contactam a escola e esta estabelece 
a ponte com os alunos diplomados que ainda se 
encontram na situação de desemprego.
Esta atuação tem tido um impacto muito positivo 
na preparação dos jovens e que vai ao encontro 
das necessidades sentidas nessa fase de 
transição de um contexto protegido-escola, para 

um outro contexto que levanta novos desafios. Tem permitido aumentar 
as taxas de empregabilidade por curso e aumentar a autonomia e espírito 
de iniciativa dos jovens quanto à procura ativa de emprego.

Fernanda David, psicóloga
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Testemunhos
de Ex-Alunos

Era uma vez… Sem dúvida que foi uma bonita história... Mas estamos 
aqui para poder relacionar essa etapa da minha vida com a atualidade.

Não me vai chegar uma folha, nem duas, nem três ... Por isso, vou 
tentar resumir…

Para mim, estudar na CIOR foi uma experiência da qual me orgulho 
muito. Eu era o único homem na turma (ainda me recordo bem no 
primeiro dia de aulas, sentado a olhar para a porta, à espera que 
entrasse um companheiro do mesmo sexo...mas nada, fiquei um 
bocado assustado, confesso, mas também feliz! Hehehe). Posso dizer 
que foi uma experiência psicológica espetacular, pois acima de tudo 
entendi um bocadinho como funcionam as mulheres (um beijinho à 
turma TCG, apesar dos nossos pontos de vista diferentes. Ainda hoje 
nos contactamos).

Vamos agora entrar em assuntos mais sérios: eu gostava pouco de 
estudar, mas no fim, lá conseguia passar.

Recordo-me bem de pessoas que me marcaram para o futuro: a 
professora Germana, o professor Paiva, o professor Frederico e a 
professora Ana Fernandes; ainda utilizo muito dos seus ensinamentos 
no meu dia a dia; sou consciente e autocrítico: naquela altura nunca 
dei o melhor de mim, mas isso também fez com que, uns anos mais 
tarde, acordasse para a vida. Hoje, trabalho como responsável de 
compras para uma cadeia de supermercados, em Andorra, sou casado, 
tenho dois filhos, e sou árbitro de futebol. Sim, árbitro de futebol.

A propósito da minha primeira atividade, tive que voltar a estudar 
“para ser alguém”, então fui para a universidade, em Andorra (estudar 
em catalão) e, depois de muito esforço e dedicação, aqui estou.

A minha segunda atividade, a mais “difícil”, é ÁRBRITO DE FUTEBOL. 
Tudo começou como uma brincadeira e, em 2014, tornou-se séria, 
com a minha inscrição por parte do comité de Andorra nas listas 
da UEFA. Nessa altura, tirei um curso de árbitro (CORE UEFA alto 
rendimento). Estive rodeado dos melhores árbitros que apitam na 
1ª divisão, em Itália, Espanha, França, entre outros. Sem dúvida, um 
nível exigência altíssimo em termos físico, psicológico e neurológico, 
do mais profissional que presenciei na minha vida. Tudo era calculado 
e medido, desde a massa gorda (não se riam) até ao teste físico mais 
extremo. Senti-me assustado e perguntei-me: serei capaz? Sim? Não? 
Recordo-me que, na CIOR, uma pessoa, não vou precisar o nome, 
me disse um dia “não tenhas medo de errar, pois do errar vem a 
aprendizagem” ... e errei e voltei a errar ... até que acertei: acabei o 
curso com a tão ansiada aprovação e nem queria acreditar, mas era 
verdade: tinha a acreditação da UEFA, o DIPLOMA CORE.

A arbitragem é isto: saber que existe uma probabilidade muita alta 
de errar, mas que a probabilidade de não cometer o mesmo erro é 
muito elevada e isso conforta.

Hoje, depois de tudo, o balanço é espetacular: em menos de 15 dias 
estive no Chipre para arbitrar a fase de classificação do campeonato 
da europa sub-17 como árbitro assistente. Este ano ainda, estive 
também numa eliminatória da EUROPA LEAGUE. Posso dizer que já 
corri alguns países, mas não nos podemos esquecer de uma coisa: 

nada se consegue sem trabalho! Não acreditem no facebook, pois, por 
detrás das bonitas fotos, existe muito trabalho, muito mesmo, a vida 
não é fácil, nada nos é dado, mas sim com trabalho e na escola começa 
o nosso primeiro trabalho. Vou dar um exemplo: na minha atividade 
profissional trabalho com números, com fórmulas matemáticas, com 
estimativas e estes conceitos têm que ser dominados; nada nem 
ninguém te vai oferecer um trabalho sem que tenhas o domínio desses 
conceitos e a base de tudo isto está no estudo! No mundo do futebol, 
antes de ser convocado para ir ao curso UEFA, avaliaram o meu Inglês 
e, no seio do dito curso, só se falava inglês e dei-me conta de que a 
escola tinha razão...

No mundo cada vez mais globalizado, onde o resultado é o que 
importa, durante estes 34 anos de vida, já estive em muitos sítios que 
nunca pensava estar e já tive muitas experiências que nunca pensei 
poder ter… A base de tudo é o trabalho, o sacrifício e o estudo. Há uma 
coisa que aprendi na CIOR: se não estudares o suficiente agora, vais 
ter que estudar tudo depois, se quiseres, é claro... Mas depois vais ter 
que fazer muitas coisas ao mesmo tempo e será que vais ter vontade 
para isso tudo? Será que a tua esposa vai ter paciência e dar-te apoio 
em tudo isso? Vais perder tempo com os teus filhos, mas no final tudo 
vale a pena... 

Tudo o pouco que consegui na minha vida foi graças à educação 
que me inculcaram os meus pais e ao apoio que tenho da minha 
maravilhosa família. 

Na vida tudo é uma questão de tempo! Não percam tempo! 
Estudem... Senão, um cartão amarelo a todos!

Pedro Costa, TCG
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Sou uma mulher realizada
Foi no ano de 2003 que começou a grande aventura da minha vida. 

Quando recebi, em êxtase, a notícia que tinha sido selecionada para a 
tão desejada escola, não cabia em mim de tanta alegria.

Fui recebida como um membro daquela família, porque a CIOR é 
isso mesmo: uma família. Não foram só bons momentos, pois rapida-
mente começaram a surgir dúvidas sobre o rumo a tomar. Seria aquela 
a melhor área? Não era. Decidi desistir da escola, quer dizer, achei eu 
que tinha decidido, porque aquela família não me deixava fazê-lo. 

Entre lágrimas e gargalhadas, lá fui ficando até terminar aqueles que 
foram os três melhores anos da minha vida escolar. O melhor de tudo 
eram as atividades: aqueles momentos de convívio entre funcionários, 
professores e alunos. Nunca os irei esquecer! Aqueles intervalos pas-
sados dentro da sala, onde comecei a dar os primeiros passos, naquela 
que é hoje a minha profissão (manicura). Dava largas à imaginação a 
fazer manicura às colegas. Isto para dizer que não segui a área para a 
qual estudei três anos, a mesma que não concluí. 

Terminada a etapa escolar, fui trabalhar para Andorra já que o meu 

país não tinha trabalho para mim e 
eu não queria estudar mais. Foram 
dois anos de mais uma luta. Um 
país desconhecido, um idioma di-
ferente, outros costumes, uma ro-
tina alucinante. Não quis essa vida 
para mim. 

Decidi que estava na hora de pa-
rar, emendar os erros do passado. 
Voltei ao meu país, casei, fui mãe 
de um maravilhoso menino e tinha 
chegado a hora de me realizar a 
nível profissional. Deixei o meu so-
nho crescer: fui fazer formação em unhas de gel. Hoje tenho a minha 
própria empresa, sou uma mulher realizada a nível pessoal e profis-
sional. 

Obrigada à minha família CIOR, que nunca me deixou desistir e sem-
pre me fez acreditar que valia a pena lutar pelos meus sonhos.

Helena Silva, ASC2

Era uma vez… parece um clichê, mas há 
histórias que, quando não cabem numa pa-
lavra, têm de ser traduzidas numa expressão 
simples e simbólica. É por aqui que começa 
a minha.

Era uma vez uma escola, não era uma “es-
cola normal”, foi a casa que acolheu muitos 
jovens em busca de sonhos, em busca de 
uma identidade e da construção do seu ser. 
É para mim um enorme gosto e orgulho dizer 
que frequentei esta Escola, a CIOR. Aqui fui 
acolhida e tratada como parte da família, aqui 
encontrei o meu “Eu” e me preparei para a 
vida adulta e mundo profissional. 

Nesta casa, aprendi não só a lutar pelos 
meus sonhos e objetivos, como também a ser 
dinâmica e proativa; consegui definir clara-
mente o que queria para mim. Ensinaram-me 
o valor do trabalho e do sucesso. Orientaram-
-me de forma a conseguir fazer escolhas, a 
perceber que a vida não é fácil, que a luta não 
para, mas que conseguimos sempre dar a vol-
ta. Aprendi que o “Principezinho” não é um 
livro de crianças, mas um suporte para usar 
a vida toda e aprendi que, quando gostamos 
do que fazemos e depositamos amor, não há 
impossíveis.

Ganhei coragem e competências para en-
frentar o público e, hoje, falo em qualquer 
assembleia, e assumo trabalhos com todas as 
suas consequências, sejam positivas ou nega-
tivas.

Ainda hoje me lembro da exigência e das 
palavras daqueles professores que me aju-
daram a ser a profissional que sou; de todos 

os conhecimentos adquiridos, quer 
sejam académicos ou para a vida, do 
apoio da direção e todos os funcio-
nários desta escola, que escutavam 
ou ralhavam mediante a necessida-
de.

Toda a comunidade: docente e 
não docente fica gravada na memó-
ria e no coração. A prova disto é que 
quando passamos por todas estas 
pessoas na rua cumprimentamo-nos 
pelo nome; não podia pedir maior 
sinal de respeito. Gostaria ainda de 
focar a importância dos Orientado-
res Educativos, em especial dos que 
lidaram diretamente com a ASC2, 
uma vez que eram um porto seguro, 
o colo e o apoio. Quando estou em posições 
semelhantes, procuro sempre seguir estes 
exemplos e as suas boas práticas.

Desde que deixei a CIOR, há 11 anos, que 
vou buscar todas as aprendizagens, imple-
mento diariamente o que aqui aprendi e se 
hoje me sinto concretizada e continuo a mi-
nha formação, isso devo a todos com quem 
contactei. Tenho perfeita noção que foi aqui 
que adquiri as ferramentas profissionais e 
pessoais necessárias para vencer no dia-a-
-dia. Dei seguimento aos estudos e ingressei 
na Universidade, percebi logo que a prática e 
grande parte dos conhecimentos adquiri-os 
na CIOR e fiquei bastante satisfeita quando, 
poucos dias depois de iniciarem as aulas me 
questionaram: “Frequentou a CIOR?”. Face à 
minha resposta positiva, seguiu-se o comen-

tário: “Percebe-se, a bagagem é enorme”. São 
pequenas coisas que nos fazem perceber que 
estamos no caminho certo.

Neste percurso tenho de focar a importân-
cia das amizades criadas e que ficaram para a 
vida, prova disso é que fazem parte do meu 
círculo próximo de amigos pessoas que inicia-
ram comigo este percurso. É bom quando, de 
vez em quando, ainda alguém lança o desafio 
do jantar de turma, poucos ou todos, o conví-
vio é sempre salutar e divertido.

Não posso estar mais satisfeita com a mi-
nha passagem pela escola e claro que o final 
desta história é feliz, muito feliz!

Bem-haja a todos aqueles que trabalham 
e trabalharam em prol desta grande família.

Cátia Araújo, ASC2
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Ponto de situação: não chove e Portugal está a sofrer uma seca ex-
trema!

Disto mesmo fizeram eco os mais diversos canais da comunicação so-
cial nacional. Segundo uma notícia do Diário de Notícias, datada de 16 
de novembro, em 
que foram revela-
dos dados do IPMA 
-  Instituto Portu-
guês do Mar e da 
Atmosfera (IPMA), 
em setembro, cerca 
de 81% do país esta-
va em seca severa e 
7,4% em seca extre-
ma. Já em outubro 
a situação afigura-
va-se ainda pior. No 
final do mês, todo o 
território continen-
tal encontrava-se 
em situação de seca 
severa (24,8%) e ex-
trema (75,2%). 

E porquê? Pela 
mesma razão pela 
qual os incêndios 
assumiram propor-
ções nunca antes 
vistas: a chuva! Ou melhor, a ausência desta. Este ano choveu apenas 
30% do valor normal. O mês de outubro de 2017 foi o mais quente dos 
últimos 87 anos, ou seja, desde 1931, altura em que começou a haver 
registos, com um valor médio da temperatura média do ar cerca de 3 °C 
acima do valor normal.

O último Inverno trouxe pouca chuva e, ao longo de todo o ano de 
2017, esta foi também muito escassa. Este está, efetivamente, a ser um 
ano anormalmente seco e quente, como comprova o prolongamento do 
verão para além dos meses habituais. 

Ora isto traz consequências no imediato, como o impacte nos ecossis-
temas, severas consequências na atividade agrícola ou a falta de água às 
populações. 

Mas as consequências a médio e longo prazo prometem ser bem mais 
assustadoras. As evidências, essas, estão à nossa volta, muito embora, às 
vezes, não as queiramos ver. Algumas delas mesmo à nossa porta, outras 
a nível global:

 Douro 
O rio, um dos mais emblemáticos do nosso país, tem a sua nascente, 

nos Picos de Urbión, em Espanha, completamente seca. Não há sinal 
de água no local, a 2150 metros de altitude. Mais preocupante ainda, o 
Douro está seco desde os 2150 até aos 1800 metros de altitude. O Jornal 
de Notícias, citando uma reportagem do jornal espanhol “El Mundo”, 
refere que “os habitantes mais idosos daquela povoação não têm memó-
ria de uma seca tão severa num mês de novembro” e que “Especialistas 
apontam como algumas das causas para o fenómeno a falta de chuva 

há 45 dias consecutivos e as elevadas temperaturas para esta altura do 
ano”. 

 Tejo 
O mesmo jornal, citando a Confederação Hidrográfica do Tejo, refe-

re que as reservas de água caíram para 28 200 m3, cerca de 11,8% da 
capacidade total de armazenamento da bacia de Entrepenas e Buenia, 
na cabeceira do Tejo, que na última semana perdeu 380 m3 de água. A 
conselheira das Finanças de Castela-La Mancha, Augustina García Élez, 
referenciada pelo jornal espanhol “La Vanguardia”, lamenta a situação: 
“Não há água” (…) “Os pântanos estão numa situação alarmante”. Tam-

bém Rosa Prieto da associação espanhola Rio Tejo Vivo, afina pelo mes-
mo diapasão: “Há 30 anos, tínhamos belas praias fluviais e as crianças 
banhavam-se nas águas” (…) “Agora está tudo perdido”.

 Degelo acelerado das calotes polares 
Por seu turno, o Diário de Notícias noticiou, em julho, que um bloco 

de gelo com quase seis mil km2 - a dimensão do Algarve e duas vezes a 
do Luxemburgo (!?!) - desprendeu-se da designada plataforma de gelo 
Larsen C, da Antártida Ocidental, a sul do continente americano. O im-
pacto que isto terá na subida do nível médio da água do mar é ainda 
uma incógnita. Mais certo é que este enorme iceberg, uma vez em águas 
mais quentes se fragmente em blocos mais pequenos, mas ainda assim 
de dimensões dantescas, colocando em risco a navegação – alguém se 
lembra do Titanic?

Mas Que Grande
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“Trumpalhada”
Arcélio Sampaio, professor
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 Furacões no Atlântico Norte 
É oficial! 2017 é o ano recorde para furacões no Atlântico Norte. Se-

gundo artigo da revista Exame, com os furacões Harvey, Irma e José em 
destaque, a temporada de furacões no Atlântico Norte registou vários 
recordes este ano, assim como a observação de novos fenómenos. De 
acordo com a publicação, “O que é marcante no Irma é que foi a primeira 
vez que um furacão atingiu a categoria 5 antes de chegar ao Mar das Ca-
raíbas, mais quente que o Atlântico”, explicou Patrick Galois, do serviço 
de meteorologia francês Météo France.

Já Anders Levermann, do Instituto Potsdam de Pesquisas sobre o 
Impacto Climático, refere no mesmo artigo que a intensidade das tem-

pestades tropicais cresce conforme a temperatura da água e o nível de 
humidade no ar, que aumentam com as mudanças climáticas. Estas “não 
criam estas tempestades, mas acentuam os seus impactos”. 

 A questão que se coloca é a seguinte: Não se faz nada? 
A resposta é simples: sim e não! No fundo, o futuro da Terra não passa 

de um conjunto de diferentes perspetivas dos homens mais poderosos 
do planeta.

Neste número do Ciências aos Quadrados (ver página 32) foi precisa-
mente esta a questão abordada na cimeira climática que teve lugar, a 
meados de 2017, em Paris, França. Nesta cimeira, o atual presidente dos 
EUA, Donald Trump, ameaçou a saída dos EUA do Acordo de Paris sobre 
alterações climáticas, assinado pelo seu antecessor, Barack Obama.

Segundo o presidente americano: “Era um mau negócio para os tra-
balhadores americanos e muito injusto para os Estados Unidos” (…) “A 
partir de hoje os EUA vão cessar a aplicação de todos os termos do Acor-
do do Clima de Paris” (…) “Vamos sair, mas vamos começar logo a nego-
ciar para fazer um negócio que seja justo para os EUA. Se conseguirmos, 
ótimo. Se não conseguirmos, também está tudo bem”. Está tudo bem, 
Senhor Presidente? Tudo bem? 

Felizmente que o G20, grupo representativo dos 20 países econo-
micamente mais poderosos do mundo, nesta matéria, se transformou 

em G19 +1, deixando Trump completamente sozinho. O jornal britâni-
co “The Guardian” fez inclusive manchete com este tema. Segundo a 
publicação, todos os países, com exceção dos EUA, fizeram questão de 
sublinhar que o compromisso sobre o clima assinado em 2015 em Paris é 
“irreversível”. Já a chanceler alemã, Angela Merkel, confessou que consi-
dera que a posição dos EUA “é de lamentar”. Também o presidente fran-
cês Emmanuel Macron anunciou ainda que, a 12 de dezembro, em Paris, 
será organizada uma nova cimeira para reforçar as medidas ambientais e 
que não perdeu a esperança em convencer Donald Trump a voltar atrás 
no adeus ao Acordo de Paris: “Não vou deixar de tentar. É meu dever 
fazê-lo e faz parte da minha maneira de ser”.

Apesar da divisão entre o G19 e Donald Trump, os EUA compromete-
ram-se a trabalhar com outros países no sentido de encontrar alternati-
vas e de utilizar os combustíveis fósseis de forma mais eficiente e mais 
limpa.

Não restará grande alternativa a Trump senão adotar uma postura 
mais colaborativa, até porque o seu executivo autorizou a divulgação de 
um relatório sobre o clima que contradiz… o próprio presidente. Esse 
relatório, denominado “Fourth National Climate Assessment” defende 
que as alterações climáticas resultam provavelmente das atividades hu-
manas e já afetam o quotidiano dos norte-americanos. O documento, 
encomendado pelo Congresso, foi aprovado pela Academia Americana 
de Ciências e recebeu a autorização da Casa Branca para ser divulgado. 
Tudo normal até aqui, não fosse este contradizer as declarações de vá-
rios membros do executivo Trump, incluindo as dele próprio, e adiantar 
que a situação vai piorar sem uma forte redução das emissões de gases 
com efeito de estufa.

A compor este cenário caótico, em meados de 2017, o planeta ultra-
passou o limite de sustentabilidade, ou seja, a quantidade de recursos 
disponíveis per capita.  Para terem uma ideia, se todos os países mun-
diais tivessem a mesma pegada ecológica que Portugal, ou seja o mesmo 
impacte ambiental, seriam necessárias 2,3 Terras para garantir a susten-
tabilidade das populações. Aliás, o último ano em que a humanidade 
respeitou o “orçamento natural anual”, fazendo com que os recursos 
existentes no planeta chegassem para o ano inteiro, foi há quase 50 
anos, em 1970.

Entretanto, atendendo à situação de seca severa, são várias as vozes 
governativas apelando à racionalização dos recursos naturais, em par-
ticular do consumo de água. O nosso governo não é exceção e, através 
dos meios de comunicação, têm sido frequentes os apelos à poupança 
de água em nossas casas: a escovar os dentes, a tomar banho, a lavar os 
carros, entre outros. Também serviços e utilidades públicas prometem 
racionalizar o consumo de água para metade. Recentemente foi anun-
ciado, com alguma circunstância que o metropolitano de Lisboa iria re-
duzir drasticamente o consumo de água sem afetar a operacionalidade 
dos serviços. Bem, pergunto eu, não deveria ser sempre assim senhores 
governantes? E o mesmo se aplica em nossas casas. Não deveríamos nós 
poupar o mais que pudermos? Seria matar dois coelhos numa só cajada-
da: poupança económica e ambiental.

Sendo nós todos bons cidadãos, conscientes e motivados, enquanto 
fazemos a nossa parte, aguardemos por um entendimento superior.

Felizmente a mente humana é fértil em encontrar soluções (e tam-
bém entraves, infelizmente) e vai-nos valendo a esperança de múltiplos 
esforços realizados, em particular na indústria automóvel, para minimi-
zar a poluição atmosférica, sem comprometer a mobilidade, conforto e 
economia.

Mas isso são cenas dos próximos capítulos, que é como quem diz, do 
próximo Leituras!

Até lá resta-nos aguardar pela luz ao fundo do túnel… desculpem, pela 
água no fundo do poço, ou melhor, pela chuva de dezembro.
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M u t a ç õ e s
A diversidade da espécie humana é uma das coisas mais bonitas da natureza, e aconte-

ce muitas vezes por causa de mutações genéticas. Esta palavra, nem sempre bem vista, 
faz lembrar os personagens dos X-Men, mas as alterações genéticas na espécie humana 
resultam, sobretudo, em diferentes cores nos olhos ou nos cabelos, por exemplo.

Sabendo isto, apresentamo-vos algumas das mutações mais comuns presentes nos se-
res humanos, para provar que não é necessário ser o Professor Xavier para nos conside-
rarmos uns mutantes.

Olhos Azuis

Mesmo que cerca de 8% da população mundial te-
nha olhos azuis, a mutação que lhe deu origem é incri-
velmente recente na história da nossa espécie. Sabe-se 
que inicialmente todos os humanos tinham olhos casta-

nhos, mas estudos recentes conseguiram detetar a muta-
ção que levou à coloração azul. As mudanças num gene 
chamado OCA2 causam uma alteração na quantidade de 
pigmento produzido pela íris, criando diferentes tons de 
castanho, mas é a mutação num gene próximo, chamado 
HERC2, que atua como um interruptor e desliga o OCA2, 
causando a falta do pigmento castanho e o resultado são 
os olhos azuis. 

Os cientistas conseguiram encontrar esta variante ge-
nética e notaram que ela ocorreu entre 6.000 e 10.000 
anos atrás. A primeira pessoa de olhos azuis provavel-
mente viveu na Europa, pois foi encontrado, na Espanha, 
um esqueleto, com 7 mil anos, que tinha essas caracte-
rísticas. 

Não Ter o Dente do Siso

Extrair o dente do siso pode ser um problema para al-
gumas pessoas, mas não para todas. Aproximadamente 
40% dos asiáticos, 10 a 25% dos americanos de descen-
dência europeia e 11% dos afro-americanos não têm 
esse dente. Acredita-se que, como todos os mamíferos, 
os nossos antepassados tiveram três conjuntos de qua-
tro molares na parte de trás da boca, para ajudar a moer 
a dura vegetação que comiam. Mas, como conseguiram 
controlar o fogo, os alimentos que comiam tornaram-se 
mais macios e os seus dentes tornaram-se mais estreitos, 
eliminando o espaço necessário para o conjunto chama-
do de “dentes do siso”. O fóssil mais antigo conhecido 
pela falta de terceiros molares é proveniente da China e 
tem cerca de 350 mil anos de idade.

Recolha e adaptação de Carla Oliveira
Fonte: http://revistagalileu.globo.com
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G e n é t i c a s

Tolerância à Lactose

Esse é um ótimo exemplo da evolução dos seres huma-
nos. Não nascemos para ingerir e tolerar leite provenien-
te de outras espécies, mas esse hábito, tão comum em 
algumas sociedades ocidentais, mostra a mutação que 
sofremos.

Há cerca de 10 mil anos, quando os europeus come-
çaram a domesticar animais como vacas, uma mutação 
no gene MCM6 possibilitou que algumas pessoas produ-
zissem a enzima lactase, permitindo-lhes beber e digerir 
com sucesso leite de outros animais.

Cabelos Ruivos

Bem como olhos azuis e a tolerância à lactose, esta é 
uma das mutações genéticas mais conhecidas. Embora 
muitas pessoas conheçam ruivos, essa cor de cabelo ain-
da é bastante rara: apenas 4 a 5% da população possui ca-
belos acobreados. A Escócia e o País de Gales são países 
onde há maior incidência de pessoas com cabelos ruivos, 
provavelmente porque estas nações, num passado recen-
te, estiveram bastante isoladas das restantes e esta muta-
ção genética foi transmitida entre gerações nestes locais.

Bochechas Coradas

Cerca de 36% das pessoas do nordeste asiático  têm esta 
mutação genética e nos países onde a população é maio-
ritariamente branca, estima-se que 3 a 10% dos adultos 
sofram de “vermelhidão” no rosto. Este rubor facial não 
é, como a maioria das pessoas pensa, porque a pessoa 
está bêbada. Esta alteração é uma parte da resposta que 

o sistema imunológico dá. O fenómeno é promovido pela 
presença de fatores inflamatórios presentes no sangue 
que atuam localmente e acentuam as sensações de calor 
e a vermelhidão do rosto. Em algum momento do passa-
do não muito distante, houve uma mutação pontual no 
gene que codifica a enzima ALDH2, produzida no fígado, 
o que significa que algumas substâncias tóxicas interme-
diárias se acumulem e causem esta resposta.
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C i ê n c i a  a o s  q u a d r a d o s

E QUAL É O MAL?
NÃO PERCEBO O 

PORQUÊ DE 
TANTO ALARIDO!

EXTRA! EXTRA! TRUMP DIZ NÃO À 
CIMEIRA DE PARIS! ACORDO CLIMÁTICO 
PRESTES A CAIR POR TERRA!!! 

Arcélio Sampaio, professor
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BASTA!!! NÃO PODEMOS 
DIVIDIR O PLANETA…

…NEM ESPERAR QUE DECIDAM POR NÓS!!!
A APOSTA NAS ENERGIAS RENOVÁVEIS É 

FUNDAMENTAL E CADA UM DE NÓS PODE E DEVE 
CONTRIBUIR!

…MAS… MAS… SE ISTO 
CONTINUA ASSIM, O NOSSO 
PLANETA NÃO AGUENTA!!!

TRETAS! DO MEU LADO DO MUNDO A 
TEMPERATURA ESTÁ ÓTIMA!

SIM…, OU TALVEZ DEVA SIMPLESMENTE 
PROCURAR UM NOVO PLANETA...

OS PAÍSES TÊM QUE SE UNIR 
PARA TRAVAR ISTO, ENQUANTO 

AINDA HÁ TEMPO PARA TAL! 
TODOS DEVEMOS RECONSIDERAR 

OS NOSSOS HÁBITOS!

Continua no próximo Leituras…
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D a i l y - E n g l i s h

The Horror House and the Haunted Hall
It is said that Halloween – All Hallows’ Eve - is the night 

when lost souls and spirits raise from the dead to torment, 
haunt and curse the living and their long lost homes. CIOR 
was no exception.

On the 31st October ghosts, mummies, witches, evil des-
picable creatures, reckless souls, bloodthirsty zombies, flesh 
seekers and graveyard monsters gathered in the most doomed 
day of the year: Halloween.  Death wandered the 206 Haunted 
Hall. 

All lost souls from all classes came to see for themselves 
the mischievousness in the auditorium: Appalling screams all 
around, deafening sounds doors wouldn’t silence… Distress 
and horror revealed: corpses in decay yet to be buried, count-
less heartless individuals kept into the depths of a graveyard 
seemed to have come back to haunt the living… Chills of fear, 
breathless dusty atmosphere… skulls breaching tombstones… 
And live creatures tortured by pain and anguish making their 
way towards intruders and ignoring callings, pleas and prays, 
going past them as they wouldn’t exist. Who dared to disturb 
them?

However realistic it was, it was all CEF classes’ doing.

Halloween Live Experience
at CIOR
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All classes contributed to this terrifying experience by build-
ing four spooky yet realistic scenarios:

- The Ghost Lane – AC2 and AC1 achievement
- The Witches’ Lair – CNC2 doing,  AC1 animation
- The Butcher’s – AC2 work of art
- The Graveyard – AC1, CNC1, MA2 and EI1 construction 

and AC1 and AC2 animation
Other lost souls – Zombies and tortured souls – AC1 and 

AC2
The Grim Hollows – EI1 and CNC2
The Grim Hollow in the hall: EI1
Haunted Hall entrance decoration: All classes
The Grim Hollow in the Graveyard: CNC1
AC1 and AC2 Make-up: ASC15 students

Congratulations to all who faced and survived the inmates 
of the Horror House:

The crazy doll, the murdered bride, Bloody Marys, name-
less ghosts, the blood thirsty creature – the butcher, the 
butcher’s victim, dead-walking creatures, the small green 
creature, the four witches, the zombie priest, the slashed one 
and many other wandering bodies…

AC1, AC2 students and teachers involved in this Halloween 
Celebration thank all who took part in this horrifying experi-
ence, especially the Physics and Chemistry Department for 
their precious contribution and wish you all sweet night-
mares!

Natália Luciano, teacher
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On the 8th and 10th November 2017, classes 
MA10, PM3, ASC15, MA9 and EL23 went on 
a field trip to Braga with their teachers, Inês 
Azevedo and Susana Maia. They were able to 
visit radio “Antena Minho” and newspaper “Cor-
reio do Minho”. This visit happened during the 
morning and we went to Braga by bus.  

This visit was included on Module 4 “The Me-
dia and Global Communication”, as a part of the 
English subject. It was a sunny day and the stu-
dents really appreciated it. 

While one group visited the radio the other 
group visited the newspaper. They were able to 
see the inside of a radio station and they were 
present when the reporter was “ON-AIR”. They 
asked the reporters about the songs they chose 
and also about the number of hours spent there 
because it looked like a small place to be for 
several hours. On the other hand they were sur-
prised with the software they used, because it 

looked something difficult to manage. 
The newspaper redaction was incred-

ible! There were many people working 
and they are given different tasks. Fur-
thermore, they asked the journalist how 
they knew about the things happening! 
He said that they were always in touch 
with the police, fire stations,… to have all 
the current news! The journalist showed 
them some of the software they use to 
create the newspaper and it looked like a 
very complex thing to deal with! The stu-
dents considered amazing all the technol-
ogy involved in the process of creation of 
a newspaper. In addition, everyone was 
surprised to know that the newspaper is 
printed in Gaia. 

In the end, it was a great morning and 
everybody learnt more about the media 
and the world of news.
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Number 21
Vocational School CIOR

The English classroom is now a reality. The big opening was on 31st Octo-
ber and everyone agreed that it is nice, cosy and functional. 

English is spoken all over the world and it’s the business language. Any-
where we go we will be asked: “Sorry, do you speak English?”

During the afternoon, there was a 5 o’clock tea. This drink was popular-
ised by the Portuguese Infanta Catarina de Bragança and her husband King 
Charles II dating back to the 17th Century.

We had many friendly visitors, including our dear colleague teacher Au-
gusta Salgado, to whom we thank a lot.

The whole time there were two very special people watching us. Albert 
Einstein and Nelson Mandela. These two inspiring men are there not be-
cause they are British or American (the first was German and the second 
was South African), but to remind each person that goes in the room that 
we can all make a difference in the world if we really want. 

And because it’s good to name the ones that worked for this to become 
a reality, our special thanks to ASC15 students: Gabriel Azevedo, Márcia 
Rodrigues, Paula Ferreira, Silvana Melo, Tomé Navarro and EL23 student: 
David Carvalho. 

To all let us remind you the two Fs of the English language.
 English is FUN, English is FUNDAMENTAL. 
Let’s practice it!!!

The English Teachers 

Visiting “Correio do Minho”
Inês Azevedo e Susana Maia, teachers
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I n t e r n a C I O R i z a n d o
Gabinete de Projetos

O Gabinete de Projetos da CIOR procura acrescentar 
valor ao processo formativo e à capacitação de alunos, 
professores e staff, através da sua estratégia de inter-
nacionalização. 

Assim, para este ano, prevemos a realização de per-
to de noventa mobilidades entre jovens em formação, 
recém-graduados e staff da escola, de norte a sul da 

Europa, distribuídos por treze fluxos.
Também continuamos com a aposta nos projetos da 

Ação KA2, com a implementação de mais um projeto 
de Parceria Estratégica do qual esperamos um efeito 
muito positivo nas aprendizagens, metodologias, de-
sempenho e motivação dos intervenientes e da Escola.

Para encerrar o Projeto GPS IV e disseminar os resultados das mobili-
dades do Staff, o Gabinete de Projetos organizou um Seminário Final de 
apresentação de boas práticas observadas. 

O Seminário realizou-se no Auditório da CIOR, no dia 27 de julho, con-
tou com a presença dos professores e staff da escola e do Dr. Marco 
Magalhães, da Divisão da Educação da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão. 

Tratou-se de um momento de partilha de informação e de debate para 

apresentar os resultados da formação desenvolvida pelos colaboradores 
que participaram nas mobilidades, e, em simultâneo, evidenciar as boas 
práticas observadas nos parceiros dos seguintes países: Grécia, Polónia, 
França, Croácia, Reino Unido e Espanha.  

Neste seminário, também os professores acompanhantes dos fluxos 
de alunos apresentaram toda a dinâmica subjacente à integração dos 
participantes nos novos contextos educativos/laborais, culturais e so-
ciais, numa lógica de transferência de aprendizagem entre pares.

SEMINÁRIO FINAL DO PROJETO “GPS IV -  GET PROFESSIONAL 
SKILLS IN EUROPE”

Numa lógica de continuidade, pretendemos manter as atividades de-
senvolvidas no projeto anterior e possibilitar aos nossos alunos, profes-
sores e staff a oportunidade de participar numa mobilidade europeia. 
Estas mobilidades visam, para além do reforço das competências profis-
sionais e linguísticas, o contacto com realidades culturais distintas, ex-
periências ímpares a nível social que contribuem para o enriquecimento 
pessoal, sendo assim oportunidades únicas para os participantes sele-

cionados. 
Para além dos seis fluxos de alunos finalistas e recém-graduados já 

definidos, o gabinete de projetos está a encetar contactos com os par-
ceiros para a organização dos 4 fluxos previstos para os nossos “caloiros” 
e também para o staff da Escola, que terão início a partir do segundo 
período letivo.

PROJETO GPS V – GET PROFESSIONAL SKILLS IN EUROPE

Desde o dia 16 de outubro, estão em Sevilha seis alunos da 
turma ASC14 do Curso de Animação Sociocultural que estão a 
desenvolver a formação em contexto de trabalho em Institui-
ções que atuam no apoio a idosos e a crianças. Até ao dia 13 de 
dezembro, este grupo terá a oportunidade de viver e experien-
ciar a autêntica movida Sevilhana.

Esperemos que a Susana Costa, a Carla Silva, a Diana Carva-
lho, a Cláudia Marques, a Juliana Ferreira e o Nuno Fernandes 
aproveitem bem estas 8 semanas de estágio e regressem mais 
ricos a todos os níveis. Votos de um bom trabalho.

ALUNOS FINALISTAS DA TURMA ASC14
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Foram selecionados os alunos que finalizaram o curso no ano 
letivo 2016/17 que irão realizar a mobilidade de 147 dias, em 
Fuerteventura, nas Ilhas Canárias. Das candidaturas receciona-
das pelo Gabinete de Projetos, a decisão contemplou 4 alunas 
do Curso de Animação Sociocultural, da turma ASC13.

A comunicação da seleção deixou a Cristiana Silva, a Sandra 
Gonçalves, a Ana Oliveira e a Maria Morais muito felizes e estas 
jovens demonstraram, de imediato, entusiamo em iniciar o es-
tágio na sua área de formação, proporcionado pelo Programa 
Erasmus+.

Entre novembro de 2017 e abril de 2018, estas jovens vão 
poder aprofundar as suas competências profissionais e desfru-
tar de uma oportunidade ímpar que jamais esquecerão.

ALUNOS RECÉM-GRADUADOS

Entre os dias nove e doze de outubro, teve lugar, em Regens-
burg, na Alemanha, o quarto encontro de parceiros do projeto 
ISTS-HA, coordenado pelo Liceul Tehnologic de Electrotehnica 
si Telecomunicatii, da Roménia. Para além da CIOR, são parcei-
ros deste projeto uma empresa da área da Eletrónica, sediada 
na Roménia e outras três escolas da Itália, Alemanha e Espa-
nha. 

Este projeto, que iniciou no ano letivo transato, visa a cons-
trução de um currículo atualizado na área da eletrónica e do-
mótica para as escolas da Roménia, bem como a produção da 
documentação necessária para o desenvolvimento do proces-
so de ensino-aprendizagem.

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

AUTOMATION) – 4º ENCONTRO DE PARCEIROS

O projeto “Track it dont’ lose it” coordenado pelo parceiro 
Francês – Lycée Louis Blériot iniciou com um encontro dos re-
presentantes das três escolas participantes, entre os dias 15 e 
20 de outubro, em Trappes. Neste encontro, foram articuladas 
as atividades a desenvolver ao longo dos próximos dois anos e 
que preveem a participação dos alunos das turmas EL24/IE17 
e de diversos professores, com vista à consecução dos objeti-
vos do projeto, nomeadamente a construção de uma base de 
dados informatizada para gerir os inventários das escolas parti-
cipantes, o desenvolvimento de atitudes empreendedoras nos 
alunos e de combate ao abandono escolar.

PROJETO DA AÇÃO KA2 - PARCERIAS ESTRATÉGICAS - “TRACK IT 
DONT’ LOSE IT” – INÍCIO DO PROJETO
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Entre os dias 24 e 30 de setembro, a CIOR acolheu uma visita 
de estudo/trabalho de um grupo de doze técnicos oriundos da 
Hungria, dos parceiros do Centro de Emprego, da Associação 
Comercial, da Universidade e de Centros de Formação da ci-
dade de Békéshaba. O Projeto intitulado “YES - Young Employ-
ment Start” pretendeu estudar os mecanismos de articulação 
entre a formação e o mundo do trabalho, no contexto do nosso 
país. 

O programa de trabalho definido contemplou, para além do 
trabalho desenvolvido na Escola, visitas a Entidades Parceiras, 
nomeadamente o Centro de Emprego de Vila Nova de Famali-
cão, o departamento de Educação da Câmara Municipal, a Uni-
versidade Lusíada, o Centro Qualifica e a Incubadora “Made 
(In)cubar” – polo da Riopele. Deixamos aqui o nosso agrade-
cimento a estes parceiros pela disponibilidade e inestimável 
contributo para a consecução dos objetivos deste projeto. No 
acolhimento a estes parceiros não foram descuradas as inicia-
tivas de caráter cultural e gastronómico da região que o grupo 
muito apreciou.

ACOLHIMENTO DE PARCEIROS DA HUNGRIA

No dia 25 de setembro, acolhemos os representantes da Entidade 
“Education and Mobility”, da vizinha Espanha, com o objetivo de cimen-

tar a parceria e definir alguns aspetos logísticos relacionados com o aco-
lhimento dos nossos alunos e com a organização dos seus estágios.

VISITA DO PARCEIRO “EDUCATION AND MOBILITY” -  ESPANHA

Sempre a pensar na melhoria da gestão, implementação e 
acompanhamento dos projetos do Programa Erasmus+, os 
elementos do Gabinete de Projetos e a Direção participaram 
em diversas iniciativas promovidas pela Agência Erasmus+, no-
meadamente na Reunião de Acompanhamento da ação KA1, 
que teve lugar no dia nove de outubro, em Lisboa, na Reunião 
de Monitorização da ação KA2, em Matosinhos, no dia dez de 
novembro, bem como no Seminário sobre a Implementação do 
Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissio-
nal (ECVET) em Portugal, na Alfândega do Porto, no dia vinte 
de novembro.

PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL ERASMUS +

No âmbito da Semana Europeia da Formação Profissional, 
a Escola Profissional CIOR organizou nos dias 23 e 24 de no-
vembro, na Praça D. Maria II, Vila Nova de Famalicão, o even-
to intitulado CIOR GOT TALENT. Este evento visou divulgar, 
sensibilizar e esclarecer os jovens, encarregados de educa-
ção e a comunidade escolar sobre a atratividade, a impor-
tância e as vantagens da formação/ensino profissional, perfis 
profissionais e inserção no mundo do trabalho.

SEMANA EUROPEIA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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E n t r e t a n t o

Bem Escrever

Complete os espaços em branco
Integre as formas verbais:

levanta-se/levantasse/disse-se/dissesse/compra-se/comprasse/entra-se/entrasse

Aqui _________ tudo mais barato.

Pediram-me que _________ um disco.

_________ pela porta de trás.

Quiseram que eu _________ pela frente.

Naquela reunião _________ muito pouco sobre o assunto.

Sugeriram-me que _________ qualquer coisa.

Ela _________ muito tarde.

Queria que ele se _________ mais cedo.

Carla Susana Azevedo, professora

Carla Susana Azevedo, professora

Palavras Difíceis - Ortografia

a - Sabe o que quer dizer rubicundo?

Assinale a opção correta:

___ Avermelhado

___ Redondo

___ Feio

b - Sabe o que quer dizer enigmático?

Assinale a opção correta:

___ Retangular

___ Misterioso

___ Transparente

c - Sabe o que quer dizer fleumático?

Assinale a opção correta:

___ Raro

___ Pequeno

___ Paciente

d - Sabe o que quer dizer célere?

Assinale a opção correta:

___ Lento

___ Rápido

___ Famoso

e - Sabe o que quer dizer inócuo?

Assinale a opção correta:

___ Inofensivo

___ Prejudicial

___ Antigo

f - Sabe o que quer dizer incólume?

Assinale a opção correta:

___ Intacto

___ Doente

___ Ferido

g - Sabe o que quer dizer taciturno?

Assinale a opção correta:

___ Noturno

___ Alegre

___ Calado

h - Sabe o que quer dizer loquaz?

Assinale a opção correta:

___ Falador

___ Calado

___ Fechado

i - Sabe o que quer dizer espartano?

Assinale a opção correta:

___ Disperso

___ Velho

___Severo

j - Sabe o que quer dizer inusitado?

Assinale a opção correta:

___ Frequente

___ Estranho

___ Inseguro

Soluções
Formas Verbais: compra-se/comprasse/entra-se/entrasse/disse-se/dissesse/levanta-se/levantasse
Palavras Difíceis: a) avermelhado; b)misterioso; c) paciente; d) rápido; e) inofensivo; f) intacto; g) noturno; h) falador; i) severo; j) estranho
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Raiz Quadrada

Matemática Divertida

E agora que estamos a entrar na fase de momentos de avaliação, é 
sempre bom relembrar!

A Magia do Cubo de Rubik

Quem não se lembra do cubo 
mágico, também conhecido por 
cubo de Rubik?

Sabias que eles estão cheios de 
Matemática?

Este cubo foi criado pelo hún-
garo Erno Rubik, em 1974, com 
o intuito de ilustrar a terceira di-
mensão. 

O grande criador do famoso 
cubo mágico admitiu que demo-
rou um mês para resolver o pró-
prio enigma.

O cubo é formado por seis faces 
com diferentes cores. O objetivo 
do cubo mágico é alinhar todas as 
cores.

Hoje em dia, um pouco por 
todo o mundo há competições de 
cubos mágicos.

Todos os anos em Portugal 
realiza-se a maior competição do 
cubo mágico designada por Explo-
raRubik.

Aprender a resolver o cubo de 
Rubik permite desenvolver ca-

p a c i d a d e s 
intelectuais, 
de raciocínio 
l ó g i c o / m a -
temático, de 
memorização 
e de destreza física.

O cubo de Rubik pode 
ser baralhado num total de 
4325200327448985600 (cerca de 
43 quintiliões) combinações dis-
tintas. Este número absurdo de 
casos diferentes faz com que seja 
bastante difícil de haver satura-
ção, uma vez que cada resolução 
corresponde a uma combinação 
própria. 

O autor da resolução mais rá-
pida de um cubo de Rubik é um 
robô que conseguiu resolver o 
cubo mágico em 0,637 segundos. 

Lucas Etter, um americano de 
14 anos, tornou-se a primeira 
pessoa, em toda a história da hu-
manidade, a solucionar um cubo 
mágico em menos de 5 segundos. Anedotas

Juliana Oliveira, professora

Um político sério, um juiz generoso e o Pai Natal estavam a andar pela 
rua quando viram uma nota de 100€.

Qual dos três a apanhou?
Claro que foi o Pai Natal, porque os outros dois não existem!

Sabem porque é que o Pai Natal tem barba?
Porque a deixou crescer.

O cão passa por baixo de uma árvore de Natal toda iluminada e diz:
-Finalmente puseram luz na casa de banho. 

A professora pergunta ao menino Joãozinho o que quer ser quando for 
grande. O menino responde:

- Quero ser o Pai Natal!
Espantada pergunta a professora:
- O Pai Natal?! Então mas porquê?
Explica o Joãozinho:
- Ora! Ao menos assim só trabalha-

va uma vez por ano…

Daniel e Adolfo, MA8
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C h e c k - L i s t
Entre-Capas

Amor, mistério, vida dupla e segre-
dos são os ingredientes presentes neste 
“Antes de te Conhecer” (Bertrand Edito-
ra, 2017), que apresenta uma narrativa 
muito apelativa.

Este livro é um best-seller vendido 
em todo o mundo, sendo o novo livro-
-sensação. Lucie Whitehouse é uma das 
autoras mais promissoras do thriller ao 
nível internacional.

“Antes de te Conhecer” enquadra-se 
num segmento que se popularizou com 
Gillian Flynn, autora de romances de 
grande êxito como “Em Parte Incerta” e 
“Lugares Escuros”, e com Paula Hawkins, 
autora de “A Rapariga no Comboio”, e 
que tem vindo a ser designado por “th-
riller conjugal”.

É incrível a capacidade que Lucie Whi-
tehouse tem de criar uma narrativa ape-
lativa, na qual foge aos tradicionais cli-
chés, tornando esta história um thriller 
assustadoramente eficaz.

Acompanhamos a história de um ca-
sal (Hannah e Mark, casados há apenas 

alguns meses), numa relação onde a 
mulher vai desembrulhando um emara-
nhado de contradições e lapsos na his-
tória de vida pretérita do marido, com 
o enredo a adensar-se com o crescer da 
dúvida, da incredulidade e da surpresa.

Hannah é uma mulher independen-
te e determinada que não quer seguir 
os passos da sua mãe amargurada. 
Através de amigos conhece, num certo 
verão, em Nova Iorque, Mark Reilly, e 
apaixona-se de tal modo que muda de 
ideias sobre o casamento. Agora vive 
na sua elegante casa em Londres, com 
um marido que adora, e sente-se feliz. 
Mas, quando ele não regressa de uma 
viagem de negócios aos EUA e as horas 
de espera se alongam em dias, Hannah 
começa a duvidar. Porque é que os co-
legas do marido acham que ele está em 
Roma e não em Nova Iorque? Porque 
não há registos seus no hotel? E quem 
é esta mulher que lhe anda a telefonar? 
Hannah começa a investigar a vida do 
marido e descobre coisas que a fazem 

duvidar de tudo o que 
julgava saber sobre 
ele. Da história de en-
cantar que vive, é leva-
da para um mundo de 
violência e medo. Mas 
será que os segredos 
de Mark se destinam 
a protegê-lo a ele… ou 
a ela?

A grande valia deste 
“Antes de te conhecer” 
reside essencialmente 
na história e na forma 
assumidamente eficaz 
em como é contada. A 
autora escreve sobre 
a fragilidade da con-
fiança, da verdade e da 
espontaneidade, mos-
trando que um amor 
desinteressado pode 
não ser – e muitas ve-
zes não é – a razão que 
fundamenta um casa-
mento.

Lucie Whitehouse nasceu em Gloucestershire, Inglater-
ra no ano de 1975, estudou Literatura Clássica em Oxford 
e agora vive em Brooklyn, Nova Iorque. É autora de quatro 
thrillers de enorme sucesso.

Editou recentemente a sua primeira obra em portu-
guês, sob a chancela da Bertrand. O livro chama-se “Antes 
de te Conhecer” e tem conquistado os fãs de thriller sen-
do mesmo comparado a “A Rapariga do Comboio”, o su-
cesso internacional da também britânica Paula Hawkins. 

Em relação aos livros que escreve, a escritora refere que 
tenta trabalhar a proximidade através de uma narrativa 
convincente, com um início emocionante para cativar e 
criar empatia com o leitor desde as primeiras páginas. 
Ainda assim, considera que começar um livro é sempre 
desafiante para o autor, é como fazer um convite para 
uma festa quando o convidado não conhece mais nin-
guém. Ao conseguir-se quebrar o gelo logo do início, a 
empatia entre autor, livro e leitor fica mais próxima e a 
chave para isso pode ser a criação de personagens hones-
tos, humanos, com os quais as pessoas se identifiquem.

Para a autora, a amizade e o amor são temas fascinan-
tes, principalmente por lhes estar associada uma noção 
de intimidade. Além disso, são algumas das melhores – 
senão mesmo as mais enriquecedoras – experiências hu-
manas, o que não quer dizer que não lhes sejam associa-
das outras emoções menos positivas como a competição, 
o ressentimento, o medo ou o ciúme. 

Até hoje nunca usou uma pessoa real nos seus livros, 
mas segue com interesse redobrado a natureza e com-
portamentos humanos, como se comportam as pessoas 
perante determinadas situações. Muito do seu tempo é 
passado nessa observação, numa tentativa de compreen-
der o outro e as suas reações, e dessa análise resultam al-
gumas inspirações para as suas personagens ficcionadas. 

Augusta Salgado
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Depois do enorme êxito de “Os Pilares 
da Terra”, Ken Follett regressa à cidade 
de Kingsbridge, mas desta vez cerca de 
dois séculos após os acontecimentos do 
primeiro livro. No dia 1 de novembro 
de 1327, quatro crianças presenciam a 
morte de dois homens por um cavalei-
ro. O sucedido irá para sempre assom-
brar as suas vidas, mas Merthin, Ralph, 
Caris e Gwenda ficarão também marca-
dos pelo próprio tempo em que vivem, 
e em particular pela maior tragédia que 
assolou a Europa no século XIV, a Pes-
te Negra. “Um Mundo sem Fim”, que a 
Presença publica em dois volumes, é um 
épico medieval que está a conquistar os 
leitores de todo o mundo, tendo regis-
tado um total de 26 semanas de perma-
nência entre os mais vendidos do The 
New York Times.

É um romance britânico de ficção his-
tórica, escrito por Ken Follett e publica-

do em 9 de outubro de 2007. Esta é a 
sequência do livro “Os Pilares da Terra”; 
a ação decorre na mesma cidade, Kings-
bridge, mas cerca de 200 anos depois. 
As personagens são os descendentes do 
primeiro romance.

 A história começa na ficcional cidade 
de Kingsbridge, no ano de 1327. Quatro 
crianças - Caris, Gwenda e os irmãos 
Merthin e Ralph - deixaram rapidamen-
te a Catedral de Kingsbridge, depois da 
missa em homenagem ao Dia de Todos 
os Santos, em direção a uma floresta. 
Quando lá chegam presenciam um du-
plo assassinato, sobre o qual decidem 
fazer um pacto de silêncio.

Uma guerra que dura cem anos. Uma 
praga que devasta um continente. Uma 
rivalidade que pode destruir tudo.

Ken Follett nasceu a 5 de junho de 1949, em Cardiff, 
no País de Gales, e licenciou-se em Filosofia no Univer-
sity College, em Londres. Começou a sua carreira como 
jornalista no South Wales Echo e, mais tarde, no London 
Evening News. Trocou a profissão de jornalista pela de edi-
tor e continuou a escrever no tempo livre. A sua primeira 
obra foi publicada em 1978 sob o título “Eye of the Nee-
dle”, um thriller que venceu o Edgar Award e deu origem 
a um filme. Vive em Londres com a mulher, a deputada 
Barbara Follett, e os seus dois Labrador Retrievers. Tem 
estado associado a diversas associações para a promoção 
da literacia e da leitura; é membro da Welsh Academy e 
Fellow da Royal Society of Arts. Follett é um grande apre-
ciador de Shakespeare e um músico amador.
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Pedro Veloso, professor
Adaptado de c7nema.net

Coco

A Pixar vive! É o grito do mariachi que apetece dar após o visio-

namento de Coco, a mais recente oferta do “filho” da Disney, por 

uns tempos incontestável na sua qualidade, até virem as sequelas 

de filmes que já nem eram os melhores do lote... 

Pois muito bem: chamemos a esta mais recente obra de Lee 

Unkrich (o mesmo que realizou a façanha de nos dar o capítulo 

mais emocionalmente profundo de Toy Story, à terceira iteração), 

inspirada pela cultura mexicana, finalmente colocando esta mino-

ria no centro de uma narrativa, uma sequela espiritual de Inside 

Out - por sinal, o último grande filme do estúdio antes deste. Das 

memórias fabricadas pelos vivos, estamos agora prontos a atra-

vessar a mágica ponte de folhas para o mundo dos mortos, para 

testemunhar como a memória dos vivos os afetam.

Estamos no Dia dos Mortos, um feriado com uma forte carga 

simbólica para esta cultura - trata-se afinal do dia em que os an-

tepassados voltam para nos visitar. Miguel é um pequeno rapaz 

aspirante a músico, contra a vontade de toda a sua família - dado 

que o seu tetravô abandonou a sua mulher e filha para seguir o 

seu sonho. Mas Miguel decide seguir o seu sonho, que o leva a 

roubar a guitarra do seu falecido antecessor - e com este furto, 

dá-se então o momento mágico em que Miguel atravessa então 

sem querer o Mundo dos Mortos.  

E é precisamente aí que a obra, ameaçando cair ao longo do seu 

primeiro ato numa convencionalidade minimamente respeitável 

(tirando um breve prólogo imaginativo), faz um inverso de algu-

mas das obras mais conhecidas do estúdio, que começavam melhor do 

que acabavam (nomeadamente os incontestáveis Up e Wall-E), e abre 
o seu mundo aos nossos olhos e coração, expondo os seus temas com 

um negrume e comicidade particularmente inspiradas - inspirado cer-

tamente por Tim Burton (The Nightmare 

Before Christmas, seu antecessor digno). 

O design de produção - e sim, lá por es-

tarmos num filme animado, não significa 

que não tenhamos “sets” - é exímio, e 

depois há a música mariachi, capaz de 

contagiar até a música de apresenta-

ção da Disney nos primeiros segundos: 

inicialmente achamos tudo um pouco 

pitoresco, mas o filme consegue even-

tualmente desconcertar-nos, remexer os 

nossos ossos, chegar à alma, aquela que 

no fundo é mantida pela memória coleti-

va viva - e aos canais lacrimais, sim.

Claro, teremos sempre velhos do Res-

telo anticapitalistas a chamar a atenção 

ao mercantilismo Disney presente aqui: 

afinal de contas, um filme mexicano fa-

lado quase sempre em inglês para come-

çar? Esperemos que alguém se lembre 

deles tão bem como nos iremos lembrar 

deste filme.
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Um Crime no Expresso do Oriente

Após aventuras pela Marvel (Thor) e Disney (Cinderella), Kenneth 
Branagh voltou aos nossos cinemas para readaptar o clássico “Crime 
no Expresso Oriente” de Agatha Christie, popularizado por uma versão 
cinematográfica em 1974. Não é Shakespeare (o seu “autor fetiche”), 
mas revela pelo menos uma vontade de voltar a priviligiar a narrativa e 
a direção de atores acima de qualquer capricho de estúdio.  

Tal como a versão de 1974, Branagh conseguiu muita da nata de 
Hollywood para fazer os catorze papéis principais deste whodunnit 
(para além do próprio realizador no papel do inspetor Poirot, temos 
Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Judi Dench, Daisey Ri-
dley, etc. ). E à semelhança do que aconteceu também este ano com 
“The Beguiled” de Sofia Coppola, houve liberdade criativa para impri-
mir um cunho pessoal do autor cinematográfico sobre o autor da obra 
literária. Este crime, sendo em primeiro lugar de Christie, revela até os 
contornos “shakespeareanos” que marcam também uma grande par-
te da obra de Branagh, poderíamos argumentar: uma tragédia como 
meio de revelar uma fratura da alma humana. 

A tragédia será dupla, saberemos - ou já sabemos, dependendo da 
nossa familiaridade quer com o romance quer com a adaptação ante-
rior. Pois bem, o realizador, produtor e ator (e letrista, se quisermos 

acrescentar!) tem aqui a tarefa herculeana (de Hércules, matador de 
leões, não de Hercule) de agitar um pouco este comboio. E assim o 
faz. Claro que a solução manter-se-á constante, mas há clara intenção 
em separar-se do que foi feito antes, sobretudo em termos de reali-
zação. A aposta em expandir horizontes, ao “brincar” com a câmara 
para revelar o exterior da ação, e o interior do comboio através do ex-
terior (em travellings) revela geralmente opções acertadas para além 
de sempre vistosas. Algumas opções podem fazer levar mãos à testa. 
Colocar uma avalanche a fazer descarrilar o comboio logo após o crime 
ter sido cometido é uma opção demasiado literal, e creio que foge ao 
livro. Já outra imagem religiosa famosa pareceu-me melhor utilizada 
no clímax, mas claro, isto fica ao critério da sensibilidade de cada um.

O sentido de humor é aqui ainda mais realçado; assim como, lá está, 
a tragédia moral que encerra este crime. A direção de atores é tão 
sólida que conseguimos aguentar Josh Gad. Branagh revela-nos um 
Poirot simultaneamente mais ácido e romântico do que nos lembrá-
vamos. Pfeiffer, acima de tudo, fecha aqui o seu ano de regresso com 
chave de ouro, neste papel “meta” que se revela chave para a catarse 
final - Branagh está tão enamorado por ela (como todos nós) que lhe 
compôs uma canção para ela finalmente voltar a cantar, quase 30 anos 
volvidos sobre “Os Fabulosos Irmãos Baker”, que pode ser ouvida nos 

créditos finais.    

As facas estavam já erguidas para este 
projeto, antes mesmo deste ser comple-
tado, portanto será difícil adivinhar que 
tipo de papel poderá desempenhar como 
complemento do filme de 1974 na maioria 
da população. Na minha opinião pessoal, 
ambos são imperfeitos, não existindo pro-
priamente uma supremacia clara de uma 
adaptação sobre a outra. Sidney Lumet ti-
nha fechado atores de elite num comboio, 
sem ter propriamente um propósito claus-
trofóbico; Branagh libertou-os um pouco - 
seguiu o conselho do seu Hercule Poirot: 
desceu à terra, largou o certo e o errado 
como únicos valores e agiu com o coração.
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A CIOR dispõe, agora, de uma Estação Meteorológica resultado de 
uma Prova de Aptidão Profissional da turma de Eletrónica, Automação e 
Comando, finalista no ano passado.

A estação é composta por duas unidades separadas fisicamente: uma 
encontra-se no exterior, mais propriamente no telha-
do da escola, e a outra no interior.

A unidade exterior é responsável por efetuar todas 
as medições das condições meteorológicas e enviá-
-las, sem fios, para a unidade interior. 

A unidade interior tem três funções:
1 - receber e tratar os dados enviados pela estação 

exterior;
2 - mostrar, à comunidade escolar, os parâmetros 

mais importantes;
3 - enviar os dados recolhidos para a maior plata-

forma de meteorologia do planeta (Weather Under-
ground).

A nossa estação é capaz de medir a temperatura, 
a humidade, o ponto de orvalho, a pressão atmosfé-
rica, a velocidade do vento, a velocidade das rajadas 
de vento, a direção do vento, a precipitação atual e diária e o nível de 
ultravioletas.

A plataforma Weather Underground, fundada em 1995, presta um 
serviço de meteorologia em tempo-real, via internet, e disponibiliza rela-
tórios meteorológicos para as maiores cidades mundiais, bem como re-
latórios para jornais e páginas web. A informação é proveniente do ser-
viço nacional de meteorologia e de mais de 250 000 estações privadas.

A “Weather Underground” é propriedade da “The Weather Com-
pany”, uma subsidiária da IBM.

A Weather Underground, além da sua página web, 
dispõe de aplicações para Android e iPhone.

Para consultarmos, então, as previsões para Vila Nova de Famalicão, 
basta aceder à página wunderground.com e, aí, procurar por Vila Nova 
de Famalicão.

Somos, depois, direcionados para a página, na qual nos são apresenta-

das as condições atuais e as previsões para os próximos dias.
Nesta mesma página, conseguimos verificar de que estação estão a 

ser lidos os dados das condições atuais.
São bastantes os dados apresentados nesta página. Se descermos ao 

longo da mesma temos acesso ao estado do pólen, algumas estatísticas, 
as fases da lua e, até, as estações meteorológicas mais próximas. 

Hot Point -  AppDroid

Pedro Veloso, professor

O Tempo, em Famalicão
CIOR Tem a Sua Própria Estação Meteorológica
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Para quem quiser saber mais sobre as condições atuais, em tempo 
real, e no que diz respeito às estatísticas do dia, da semana, do mês e, 
até mesmo, do ano devem clicar no local assinalado na imagem anterior, 
mais propriamente onde vemos o nome da estação “CIOR, Escola Profis-
sional CIOR STATION”.

Aqui vemos os dados com maior detalhe e em tempo real. A estação 
está programada para enviar os dados recolhidos para a plataforma a 
cada 4 segundos.

Descendo na página vemos, então, as estatísticas do dia.

Além da página web, e como a rubrica é direcionada aos smartphones, 
existe, também, a app para Android e iPhone.

No caso dos smartphones Android a aplicação tem, também, um “wid-
get” que podem, depois, co-
locar no ecrã principal.

É certo que existem imen-
sas aplicações de meteorolo-
gia mas, quanto a mim, esta 
é a mais certeira. Basta pen-
sarmos nos mais de 250 000 

pontos de medição em todo o planeta. Só em Portugal existem mais de 
300 pontos.

A aplicação recorre ao GPS do vosso smartphone para, assim, encon-
trar a estação mais próxima. Não se admirem se, por exemplo, estiverem 
em Ribeirão e a aplicação vos mostrar os dados meteorológicos da Trofa. 

É normal, visto que estão mais próximos da estação 
da Trofa do que da estação da CIOR.

Ao lado, ve-
mos o ecrã prin-
cipal da aplica-
ção onde nos 
é mostrada a 
estação a que se 
referem os valo-
res apresenta-
dos. Neste ecrã, 
podemos até 
contribuir para 
que a previsão 
seja mais corre-
ta, pressionando 

no botão azul com um “visto” ou no 
botão com um “+”, caso a condição 
atual não esteja completamente 
correta.

Deixei-vos, acima, alguns ecrãs da aplicação.
Instalem-na no vosso smartphone e vão ver que não se arrependem. 

Além disso, contribuem para que as previsões sejam mais apuradas e, 
claro, estão a utilizar, indiretamente, um recurso que a nossa Escola dis-
ponibiliza a toda a comunidade famalicense.

App Android App iPhone

Pedro Veloso, professor
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Hot Point -  iTek

E se os videojogos pudessem auxiliar os médicos? 
Improvável? Não! Segundo noticiou, em novembro, o 
Diário de Notícias, está a ser levado a cabo um estudo, 
ainda preliminar, por investigadores da Universidade 
de Coimbra.

De acordo com este estudo, os videojogos têm 
potencial para poderem vir a ser utilizados como 
meio auxiliar de diagnóstico em doenças associadas 
ao envelhecimento.

Desenvolvido por uma equipa de investigadores 
das faculdades de Ciências e Tecnologia e de Medicina 
da Universidade de Coimbra, o estudo centrou-se 
na avaliação de “serious games” (“jogos aplicados a 
situações sérias”) como “um instrumento útil para 
ser usado na avaliação cognitiva e estimulação 
da população idosa”, refere a publicação, citando 
uma nota da Universidade de Coimbra. A equipa de 
investigadores, constituída por Hélio Neto, Joaquim 
Cerejeira e Licínio Roque, “instrumentou três jogos 
com ferramentas de recolha de dados que permitissem estudar o 
desempenho das funções cognitivas do público-alvo”, continua a mesma 
publicação.

Os jogos foram depois testados com dois grupos de pessoas idosas. Um 
grupo seguido na Unidade de Gerontopsiquiatria do Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra (CHUC), sob a supervisão do especialista 
Joaquim Cerejeira, e outro constituído por idosos saudáveis, divulgou a 
Universidade de Coimbra.

Durante as experiências, os especialistas recolheram e analisaram 
cerca de uma centena de indicadores, que permitiram estudar os níveis 
de desempenho ao longo do jogo, e, com a mesma amostra, aplicaram 
também um teste padrão – o Montreal Cognitive Assessment (MoCA) – 

usado em contexto clínico para rastreio de défice cognitivo.
Os resultados revelaram “uma correlação direta entre o desempenho 

obtido nos jogos e o resultado alcançado no teste MoCa”, isto é, “os 
jogadores que obtiveram melhor performance no teste padrão foram os 
que conseguiram concluir mais níveis nos jogos”, explicou Licínio Roque.

Embora sejam necessários estudos mais aprofundados, esta 
correlação indica que os “serious games” poderão, no futuro, “ser 
utilizados como instrumento auxiliar de diagnóstico em patologias que 
envolvam avaliações neuropsicológicas” (…) “Os jogos podem, de uma 
forma menos stressante e mais atrativa, ser usados como indicadores 
de substituição para testes cognitivos. Por exemplo, a pessoa pode estar 
no conforto da sua casa e ser acompanhada remotamente pelo médico 
enquanto joga”, salienta ainda o investigador.

Por seu turno, o psiquiatra do CHUC e docente da 
Faculdade de Medicina de Coimbra, Joaquim Cerejeira 
realçou que esta nova abordagem “poderá vir a ser 
útil para caracterizar e monitorizar a função cognitiva 
dos doentes de uma forma rotineira e cómoda”.

Com esta nova ferramenta, o médico ou 
neuropsicólogo poderá, assim, “verificar se o 
desempenho do doente está de alguma forma 
prejudicado e verificar em que medida o tratamento 
instituído está a ser eficaz”, rematou Joaquim 
Cerejeira.

A investigação, desenvolvida ao longo de quatro 
anos, foi, entretanto, distinguida recentemente 
com o prémio de “Melhor artigo científico” 2017 na 
ICEC (International Conference on Entertainment 
Computing).

Recolha e adaptação de Arcélio Sampaio, professor

Videojogos ao Serviço da Medicina
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FIFA18

A proximidade da época natalícia costuma ser fértil em lançamen-
tos em série de jogos icónicos e campeões de vendas. Este ano não é 
exceção.

Com a época futebolística a todo o vapor, dentro e fora dos relvados, 
a EA Sports ataca o mercado com o mais recente título de simuladores 
de futebol, o FIFA18.

Como seria de esperar, comparativamente com o título anterior, 
FIFA17, a Electronic Arts refinou muitas das animações, em particular 
fora do campo de jogo e dando particular atenção ao público virtual 
nos estádios que, há uns anos, parecia estático. No terreno de jogo, os 
movimentos dos atletas estão melhor conseguidos, culminando numa 
experiência ainda mais realista.

No entanto, em termos práticos, a jogabilidade pouco se alterou. No-
ta-se, contudo, uma melhoria nas movimentações dos jogadores, do 
ambiente envolvente e uma inteligência artificial melhorada.  Por exem-
plo, jogadores dotados de uma técnica individual acima da média são 
facilmente identificáveis, sendo que fazer fintas com Messi ou Neymar é 
uma experiência muito mais cativadora, podendo o jogador facilmente 
mudar de direção o que, com recurso a um simples toque no controlador 
analógico, pode ser o suficiente para “partir os rins” ao adversário e dei-
xá-lo pelo caminho. Outra das novidades no jogo é o novo modo de cru-
zamentos, que a partir de agora oferecem um maior controlo, ou seja, é 
mais fácil controlar para onde queremos enviar a bola, seja ao primeiro 
poste, para o centro da área ou para o segundo poste. 

Não poderíamos deixar passar em claro a presença de Cristiano Ronal-

do que, honra seja feita, já merecia ser capa do jogo, pois este é, atual-
mente, o melhor jogador do mundo. Cristiano Ronaldo foi também alvo 
de particular atenção por parte da EA que conseguiu retratar os seus 
movimentos para dentro do jogo, como é o caso da sua clássica pose 
na altura de bater um livre direto, fintas características, entre outros 
pormenores que tornam inconfundível a sua movimentação dentro do 
terreno de jogo.

O novo FIFA 18 vem assim cimentar aquela que já é uma posição con-
fortável,  no que diz respeito ao título de melhor simulador de jogos de 
futebol, no qual se destaca a introdução de algumas novidades num dos 
modos de jogo mais acarinhado, como é o caso do FIFA Ultimate Team.

Hot Point -  PlayZone
Recolha e adaptação de Arcélio Sampaio, professor

FORZA MOTOSPORT 7
Ora, e porque nem todos têm no futebol o seu desporto favorito, para 

os amantes dos desportos motorizados, cá está o novíssimo Forza Mo-
tosport 7.  

A fidelidade gráfica do jogo é deslumbrante, especialmente quando 
jogado num PC com especificações a tender para o topo de gama, com-
binando texturas impecáveis em veículos e pistas com a atenção ao de-
talhe que foi colocada em todos os aspetos que rodeiam a envolvência 
de um dia de corridas, como os pormenores relacionados com o clima, 
os raios de sol que se refletem no capot ou a iluminação e sombras que 
não passam despercebidas nas corridas noturnas ou de fim de tarde.

Observar com atenção os carros e as pistas é algo que pode e deve 
ser feito, se quisermos ter uma noção mais completa sobre o que é fazer 
com que um jogo de corridas se assemelhe o mais possível à vida real, 
mais ainda quando as condições climatéricas são desfavoráveis – acredi-
tem, nunca sentirão a chuva a bater no para-brisas de forma tão realista 
como em Forza Motorsport 7.

A juntar ao aspeto visual temos o som, que nos ajuda a sentir realmen-
te o que é estar dentro do mundo do automobilismo. Cada carro com a 
sua sonoridade distinta, quer a nível de travagem, motor e escape, sem 
esquecer a banda sonora, que, muitas vezes, nos incentiva a pisar mais 
fundo no acelerador, como se estivéssemos embrenhados numa road 
trip, cujo único destino é o por-do-sol. Exatamente por isso, o jogo con-
vida-nos a colocar o volume no máximo, para maior imersão e sentido 
de realismo.

Mas que não se pense que Forza Motorsport 7 nos oferece apenas um 
jogo “bem vestido”. A experiência de condução é muito satisfatória, sem 
se envergonhar de empregar um toque arcade à forma como os carros 
se comportam, o que pode desagradar a alguns, mas que empresta a 
Forza Motorsport 7 um elemento de diversão, que parece indispensável 
ao tipo de jogo que procura ser.

A física dos carros roça a perfeição, com veículos de categorias e épo-
cas diferentes a terem comportamentos variados e adequados, com a 
vantagem de nos dar uma noção daquilo que é conduzir em pista, con-
forme é demonstrado pela forma como temos de abordar as curvas, tra-
vando antes, largando o travão em curva para apontar e acelerando a 
fundo para perder o menor tempo possível. 

Forza Motorsport 7 perfila-se assim como um dos jogos mais atrati-
vos da atualidade em termos visuais, tendo ainda o condão de oferecer 
uma experiência de condução bastante fiel à realidade, apesar das pin-
celadas arcade que não consegue esconder. Permite ainda aos jogadores 
colecionar uma incrível quantidade de veículos, passar várias horas num 
modo carreira diversificado, divertido e acessível a jogadores de todos 
os níveis.
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Um livro que gostaste de ler
Prefiro ler jornais desportivos

A música da tua vida
“Não Sinto”, Wet Bed Gang

A frase que mais te irrita
“Oh menos…”

O filme que mais te marcou
“Amigos Improváveis”

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast-food ou comida tradicional?
Comida tradicional

Disciplina preferida
Práticas Oficinais

Artista de cinema preferido
Vin Diesel

Animal de estimação
Cão

Sobremesa preferida
Brigadeiro

A viagem de sonho
Amesterdão

Mulher Ideal
Bonita, atrevida, inteligente e simpática

Qualidades que mais aprecias
Simpatia e honestidade

O que não dispensarias numa ilha deserta
Música e companhia

(In)Confidências

Carlos Alves, MA8

E m A l t a
B a i x a

Bem organizado e 
estruturado, sim-
ples e dinâmico! É, 
sem dúvida, a me-
lhor caraterização 
para falar do “Lei-
turas”. Além de nos 
dar a conhecer os 

eventos, atribuição de prémios e proje-
tos dinamizados pela CIOR, também nos 
dá a conhecer os alunos, tanto a sua per-
sonalidade como opiniões, tornando as-
sim a escola mais unida e o seu ambiente 
mais aprazível.
É de louvar o grande trabalho e esforço 
nitidamente expresso na realização deste 
jornal.

João Sampaio, EL22

O “Leituras” é mais 
uma forma da CIOR 
mostrar a sua diver-
sidade para toda a 
comunidade esco-
lar; através deste 
jornal temos acesso 
a um vasto número 

de assuntos interessantes, como as histó-
rias dos nossos colegas, os prémios que 
recebemos e os projetos em que a CIOR 
participou.
 O nosso jornal não se limita só aos as-
suntos escolares, mas também aborda 
assuntos do quotidiano interessantes 
para cada aluno.
Dou especial atenção à coluna de inglês, 
“Daily-English” onde se denota bem a 
diversidade do jornal a nível linguístico.

 Idelvina Fernando, IE16

O jornal “Leituras” 
é um jornal muito 
importante, por-
que conhecemos as 
atividades dentro 
da nossa escola e 
fora dela, como os 
estágios no estran-

geiro, as visitas de estudo, assim como 
os prémios ganhos pelos meus colegas 
de escola.
A parte do jornal “Leituras” que eu mais 
aprecio é a parte onde fala das tecnolo-
gias que vão saindo no mercado, o Hot 
Point- ITEK.

João Araújo, PM2

Na minha opinião, 
o “Leituras” é um 
jornal que nos aju-
da imenso a saber 
tudo o que ocorre 
na nossa escola. 
Informa a comuni-
dade escolar não 

só sobre os estágios, as atividades, as 
tendências do mercado, os jogos e filmes 
da atualidade como também apresenta 
interessantes testemunhos de ex-alunos.
Este jornal é muito interessante e acho 
que devem continuar o bom trabalho.

Tiago Mesquita, MA7

O Jornal “Leituras” 
é um meio de co-
municação para os 
alunos abordando 
assuntos escolares 
e afins. Penso que 
este jornal é funda-
mental para os alu-

nos se aperceberem mais dos assuntos à 
sua volta. O “Leituras” é um jornal muito 
bem organizado, sendo que apela muito 
ao interesse dos alunos, contendo ima-
gens e notícias bastante interessantes 
e de interesse comum. Penso que a ini-
ciativa de criar um jornal escolar foi um 
projeto muito bom para cativar os alunos 
para os assuntos internos e externos da 
nossa escola.

Pedro Moreira, PM3

O que eu gosto do 
jornal “Leituras” é 
a parte “ Em Alta e 
Baixa”, pois permi-
te aos alunos dar a 
sua opinião sobre 
o jornal da nossa 
escola. Este jornal 

é importante para que os alunos conhe-
çam todas as atividades que existiram na 
escola como, por exemplo, os estágios 
internacionais.
Para mim o “Leituras” é bem estruturado 
e mantém os alunos informados acerca 
de tudo sobre a CIOR.

Daniel Carvalho, MA8

O jornal “Leituras” 
é um meio para 
que os alunos es-
tejam ao corrente 
do que acontece 
na nossa escola, 
desde as atividades 
aos projetos que se 

realizam.
Para além disso apresenta outras repor-
tagens de interesse aos alunos como fil-
mes, jogos e as aplicações informáticas. 
Gosto de ler as curiosidades da rubrica 
“Sabias que…”, são divertidas e infor-
mam sobre alguns factos interessantes.

Pedro Azevedo, ASC15
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Um livro que gostaste de ler
Prefiro ler jornais desportivos

A música da tua vida
“Não Sinto”, Wet Bed Gang

A frase que mais te irrita
“Oh menos…”

O filme que mais te marcou
“Amigos Improváveis”

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast-food ou comida tradicional?
Comida tradicional

Disciplina preferida
Práticas Oficinais

Artista de cinema preferido
Vin Diesel

Animal de estimação
Cão

Sobremesa preferida
Brigadeiro

A viagem de sonho
Amesterdão

Mulher Ideal
Bonita, atrevida, inteligente e simpática

Qualidades que mais aprecias
Simpatia e honestidade

O que não dispensarias numa ilha deserta
Música e companhia

O meu nome é Ana Macedo.

Moro na Freguesia de Gavião, Vila Nova de Famalicão.

Nasci no dia 27 de julho.

No dia do meu aniversário gosto de estar com as pessoas que mais gosto.

As pessoas dizem que tenho jeito para crianças.

Produzo muito mais quando estou motivada.

Sinto-me feliz quando as pessoas que me rodeiam estão bem.

Comovo-me pelos gestos mais simples.

Adoro rir, dormir, comer, desporto e principalmente dar aulas!

Detesto falsidade, irresponsabilidade e mau humor.

Num filme interpretaria a personagem de um desenho animado.

Um dos meus sonhos é ser mãe.

Acredito que o mundo, com a ajuda de todos, poderia ser melhor.

O Leituras para mim é essencial para a nossa escola.

Se fosse um animal seria um cão, “o melhor amigo do homem”.

Por um dia gostava de ser invisível.

Se ganhasse o Euromilhões ajudava toda a minha família e crianças 
necessitadas.

Os computadores para mim são bastante úteis.

O que faltou perguntar foi... “Uma palavra que te descreva…”.

Um livro que gostaste de ler
Crepúsculo

A música da tua vida
“Hells Bells”, AC/DC

A frase que mais te irrita
“O cup é morto.”

O filme que mais te marcou
“Fast & Furious 6”

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast food ou comida tradicional?
Comida tradicional

Disciplina preferida
Desenho Técnico

Artista de cinema preferido
Paul Walker

Animal de estimação
Cão

Sobremesa preferida
Bolo de bolacha

De quem gostarias de ler as memórias
Da família

A viagem de sonho
Dubai

Mulher Ideal
Sincera, divertida e simpática

Qualidades que mais aprecias
Humildade e sinceridade

O que não dispensaria numa ilha deserta
Comida

Joel Alves, MA7

A D N
Bilhete de Identidade
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