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Editorial
CR

O que distingue o desenvolvimento do atraso é a aprendizagem
As relações e dinâmicas sociais, laborais, tecnológicas, científicas, relacionais
estão em constante mutação. E a escola, parte integrante e também agente destas mudanças, como lugar de ensino/aprendizagem, como instituição educativa/
formativa, tem obrigatória e permanentemente de se repensar para dar respostas
às necessidades da sociedade. Esta exige-lhe que cumpra esse papel, que prepare
crianças, jovens e adultos que amanhã terão um papel ainda mais ativo. Mas não
se quer uma sociedade qualquer. É preciso traçar diretrizes. É preciso saber o que
queremos, que metas queremos atingir e que caminhos devemos percorrer para
lá chegar.
O governo, em 2016, criou uma comissão, coordenada por Guilherme d´Oliveira Martins, com a missão de traçar Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Que competências, conhecimentos, capacidades, atitudes e valores deve
o jovem ter quando terminar o 12º ano, independentemente do percurso feito?
O Despacho n.º 6478/2017, publicado a 9 de julho de 2017, oficializa o documento elaborado pela referida comissão, resultado de um contributo amplo de
diferentes órgãos: associações de pais e encarregados de educação, associações
profissionais de professores e sociedades científicas, sindicatos de professores,
investigadores e instituições de ensino superior, instituições da administração
pública, o Conselho das Escolas, o Conselho Nacional de Educação…. O referido
documento define os princípios, áreas de competência e os valores.
Aqui transcrevemos apenas alguns parágrafos da Prefácio, escrito por Guilherme d´Oliveira Martins, correndo o risco truncar aspetos importantes. Contudo,
pretendemos apenas despertar o leitor para a sua leitura integral.
Assim, a comissão propôs-se criar um quadro de referência que pressuponha
a liberdade, a responsabilidade, a valorização do trabalho, a consciência de si
próprio, a inserção familiar e comunitária e a participação na sociedade que nos
rodeia.
Para isso, importa criar condições de equilíbrio entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido crítico. Trata-se de formar pessoas autónomas
e responsáveis e cidadãos ativos.
Mais adiante o prefácio refere: O que distingue o desenvolvimento do atraso
é a aprendizagem. O aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver
juntos e a viver com os outros e o aprender a ser constituem elementos que devem
ser vistos nas suas diversas relações e implicações. Isto mesmo obriga a colocar
a educação durante toda a vida no coração da sociedade – pela compreensão
das múltiplas tensões que condicionam a evolução humana. O global e o local,
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o universal e o singular, a tradição e a modernidade, o curto e o longo prazos, a
concorrência e a igual consideração e respeito por todos, a rotina e o progresso,
as ideias e a realidade – tudo nos obriga à recusa de receitas ou da rigidez e a um
apelo a pensar e a criar um destino comum humanamente emancipador.
Assentar o percurso escolar numa cultura de autonomia e responsabilidade:
prevenção do conhecimento contra o erro e a ilusão; ensino de métodos que permitam ver o contexto e o conjunto, em lugar do conhecimento fragmentado; o
reconhecimento do elo indissolúvel entre unidade e diversidade da condição humana; aprendizagem de uma identidade planetária considerando a humanidade
como comunidade de destino; exigência de apontar o inesperado e o incerto como
marcas do nosso tempo; educação para a compreensão mútua entre as pessoas,
de pertenças e culturas diferentes; e desenvolvimento de uma ética do género
humano, de acordo com uma cidadania inclusiva.
O prefácio termina reforçando a apologia de uma educação humanista e ao
serviço da pessoa concreta: As humanidades hoje têm de ligar educação, cultura
e ciência, saber e saber fazer. O processo da criação e da inovação tem de ser visto
relativamente ao poeta, ao artista, ao artesão, ao cientista, ao desportista, ao
técnico – em suma à pessoa concreta que todos somos.
Um perfil de base humanista significa a consideração de uma sociedade centrada na pessoa e na dignidade humana como valores fundamentais. Daí considerarmos as aprendizagens como centro do processo educativo, a inclusão como
exigência, a contribuição para o desenvolvimento sustentável como desafio, já
que temos de criar condições de adaptabilidade e de estabilidade, visando valorizar o saber. E a compreensão da realidade obriga a uma referência comum de
rigor e atenção às diferenças.
Agora que o os objetivos estão traçados, urge agilizar estratégias que conduzam aos resultados esperados. Definir metas é mais fácil do que definir os caminhos para lá chegar. Contudo, sem QUERER APRENDER, o estudante dificilmente
chegará lá. É condição sine qua non…
Colocar um cartão numa máquina e sair dinheiro parece milagre, mas para
acontecer foi e é preciso muito, muito trabalho, que de certeza começou na escola e vai-se perpetuando com o conhecimento que vamos acrescentando…
A CIOR identifica o futuro! E este vai-se construindo…
http://www.dge.mec.pt/noticias/perfil-dos-alunos-saida-da-escolaridade-obrigatoria

Antecâmara

Aprender Sempre – Estão a decorrer duas ações de formação nas áreas da
Produção Metalomecânica e do Restauro Automóvel, em regime pós-laboral, dirigidas às empresas e aos seus colaboradores, ativos desempregados e adultos
interessados. Os planos destas ações e as condições de frequência foram afixados
em locais estratégicos e divulgados, junto de diversas empresas, nas juntas de
freguesia, paróquias e entidades parceiras. Nunca é tarde para aprender!
12º ano… e depois? - Chegados ao fim da escolaridade obrigatória, os alunos
precisam de fazer escolhas: prosseguir os estudos, arranjar um emprego… E muitas vezes a decisão não é fácil por diversos motivos. Por isso, as turmas finalistas
têm frequentado sessões de orientação sobre o acesso ao Ensino Superior (licenciaturas, CET e CTESP). Importa estar bem informado para bem decidir. Estamos
atentos às necessidades dos nossos alunos.

ca, tema de uma PAP de dois alunos da turma IE-dezasseis. A instalação decorre a
bom ritmo e brevemente será inaugurada. Iniciativa, conhecimento e técnica são
ingredientes necessários para o mundo avançar.
Estágios pela Europa fora – Durante oito semanas, vinte e quatro alunos, das
turmas de décimo segundo ano, estão a realizar a sua formação em contexto de
trabalho, em empresas das respetivas áreas de formação. Espanha, Itália, Malta e
Áustria são os países acolhedores, no âmbito do projeto GPS5 do Programa Erasmus+. Aproveitem! Como diz o poeta “Minha aldeia é todo o mundo…”.
Alunos de décimo ano em intercâmbio - A oportunidade de aprender além-fronteiras também sorriu aos alunos do décimo ano. Alguns já foram, outros irão.
Até ao final do ano letivo, 40 alunos, de várias turmas visitarão Chipre, Polónia,
Reino Unido e Finlândia.

Laboratórios atualizados - O laboratório de Eletrónica está cada vez mais bem
equipado, sofisticado e complexo. Agora, será dotado de um sistema de domóti[3]

LINHAS MESTRAS
Concelhos e Conselhos
V. N. de Famalicão é um dos concelhos mais desenvolvidos do país,
suportado em alguns pilares vigorosos e sustentados, dos quais se
destacam o empresarial, o industrial e o social. Com grandes marcas
nacionais e internacionais, as empresas e as indústrias de diferentes setores de atividade apresentam-se flexíveis, modernas, dinâmicas, inovadoras, atrativas, com infraestruturas que ombreiam com as melhores
congéneres europeias. É o concelho mais exportador da região Norte
e o terceiro a nível nacional, com uma taxa de desemprego abaixo da
média nacional. Lidera o ranking, no que concerne à balança comercial,
exportando, aliás, quase o dobro do que importa.
Não obstante o envelhecimento geral da população portuguesa, realidade para a qual o tecido socioeconómico local está aprontado, Famalicão é ainda considerado um concelho com muitos jovens, que procuram, na educação, uma resposta à realização dos seus naturais sonhos,
um caminho para uma vida mais inclusiva e próspera. E grande parte
deles corporiza as ambições através da melhoria das suas qualificações,
“chave para alcançar níveis mais elevados de bem-estar e de prosperidade”, como se afirma no último Relatório Económico da OCDE. Todavia, no nosso concelho, há algumas desigualdades que teimam em
cristalizar-se e que fazem com que o território não seja tão harmonioso
quanto presumível, nem tão coeso quanto desejável.
Aportam às nossas escolas alguns adolescentes e jovens com sonhos
que, de tão rasos e frágeis, rapidamente se extinguem, contra sólidas
dificuldades que a difícil vida lhes impõe, emoldurados em contextos
de instabilidade socioeconómica e/ou familiar. Muitas vezes, não nos
é fácil dar-lhes um conselho, mostrar-lhes um caminho - que eles querem rápido e curto, e que lhes
permita, depressa ou já, uma
vida financeira e socialmente
melhor. Face às baixas, mas
enraizadas expectativas, facilmente engordam as taxas de
retenção, ou enrijecem comportamentos impróprios, à
espera da maioridade, e como
se não houvesse amanhã. Apesar do concelho! Apesar dos
conselhos! As aulas pouco lhes
dizem, o desinteresse e a indisciplina emergem facilmente…
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Na sua missão educativa, a CIOR preserva o seu ADN humanista “ab
ovo”, com novas roupagens, com (…) “Novos olhares baseados em diferentes paradigmas, para seguir um destino. A escola, o trabalho, a
profissão, novas experiências, metodologias e conhecimentos. A teoria
e a prática. A escola e a empresa. A formação profissional. O trabalho. O
saber e o saber-fazer, mas também o saber ser. A formação. Os estágios.
Os profissionais qualificados para responder às necessidades do mundo
do trabalho em transformação e às realidades do tecido socioeconómico e empresarial.” Ricos conselhos!
Neste território tão fértil, mas desigual, procuramos tirar os alunos
da caixa - onde alguns trepam tantas vezes pelas paredes acima! - e fazemo-los imergir nas sofisticadas empresas tecnológicas; proporcionamos-lhes estágios imemoráveis e irrepetíveis, cá dentro e lá fora (Espanha, Áustria, Chipre, Finlândia, Reino Unido, Grécia… Este ano, mais de
sessenta mobilidades!). E estimulamo-los para uma profissão melhor,
uma vez que estão dotados com talento e ferramentas certificadas com
o nível 4, na área da Metalomecânica, Eletrónica, Animação, Mecânica,
Eletricidade, num território que ostenta clusters com tecnologia diferenciadora e vanguardista, e que também é o deles! E onde eles poderão comparticipar ativamente na geração de nova riqueza e na criação
de novos empregos. E proporcionarão a outros concidadãos uma melhor qualidade de vida, da qual eles próprios fruirão, na convicção de
que a cooperação entre pessoas é determinante para o progresso do
território e da personalidade, e para a construção de uma sociedade
mais justa, mais solidária e mais feliz.
E passamos-lhes a mensagem de que Famalicão, o nosso território, é
bom para viver, para trabalhar
e para estudar. Um concelho
com marca! Por isso, enquanto
escola profissional, exortamos
esperançosos: Dá Cior ao teu
futuro! Este é o nosso conselho!

A.D & J.P

EM FOCO
CIOR ENTREGA PRÉMIOS DE
VALOR, MÉRITO E MOTIVAÇÃO
AOS SEUS ALUNOS

A Escola Profissional CIOR reconheceu os seus alunos com os Prémios
de Valor, Mérito e Motivação, numa cerimónia pública, que contou com
a presença de todos os membros da sua comunidade escolar.
Na abertura da cerimónia, o diretor pedagógico da escola, José Paiva,
referiu que “o quadro de valor e mérito pretende ver reconhecidos e
valorizados o mérito, a dedicação e o esforço dos alunos no seu trabalho e no desempenho escolar, bem como criar estímulos nesse sentido”,
acrescentando que, para além dos resultados académicos e das aprendizagens “a Escola quer alunos com educação, princípios e valores, cidadãos no mais amplo sentido da palavra”.
No decorrer da cerimónia, intercalada com momentos de animação
recreativa e cultural, projeção de vídeos sobre atividades e projetos desenvolvidos no ano letivo passado, bem como testemunhos dos alunos,
foram agraciados com prémios de mérito alunos dos CEF(s) - Cursos de

Educação e Formação de Acompanhamento de Crianças, Comando Numérico Computadorizado e de Eletricista de Instalações. Foram também
atribuídos prémios de mérito a alunos dos cursos profissionais de Animação Sociocultural (ASC14), Eletrónica, Automação e Comando (EL21,
EL22 e EL23) e de Mecatrónica Automóvel (MA7).
Foram ainda contemplados com prémios de motivação alunos dos
cursos profissionais de Produção Metalomecânica (PM2 e PM3), Animação Sociocultural (ASC13 e ASC15), Instalações Elétricas (IE16) e Mecatrónica Automóvel (MA6, MA8, MA9 e MA10).
A prática solidária esteve presente com a recolha de géneros alimentares para distribuir a famílias carenciadas.
No final, procedeu-se à partilha do bolo comemorativo.
GC
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Em Foco

CIOR Solidária
Enquanto representante dos alunos, realizei uma campanha de angariação de fundos para a aquisição de vários cabazes destinados a fazer o
Natal mais feliz a várias famílias carenciadas.
O objetivo foi cumprido, pois entregamos cabazes a três famílias. De
certeza que todos contribuímos para um Natal mais feliz.
Agradeço a solidariedade demonstrada por toda a comunidade escolar. Sempre que pudermos, continuaremos a ajudar.

Um agradecimento especial à Ana Dinis, uma amiga que me ajudou
na aquisição dos bens alimentares e afins, e a outras duas amigas, Graça
Coutinho e Ana Isabel Ribeiro, que me ajudaram a distribuir os cabazes.
Sejam sempre solidários!
Obrigado, CIOR!
Ionut Stoica, MA7

Exposição “Natal Ecológico”

Estivemos Lá!

À semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal de Famalicão
promoveu uma exposição denominada “Natal Ecológico”, que teve lugar na sala polivalente do edifício dos Serviços Educativos do Parque da
Devesa.
Esta é já a XVI mostra de trabalhos alusivos ao Natal realizados com
materiais reciclados e reutilizados, elaborados por cerca de uma dezena
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de instituições educativas do concelho, envolvendo várias centenas de
alunos, com o intuito de alertar para uma vida mais em sintonia com a
natureza e de dar voz à criatividade dos alunos.
A CIOR marcou presença com trabalhos criativos, elaborados por vários alunos de diferentes turmas que frequentam esta instituição.
CR

Primeiro Período Termina
em Festa
Para fechar o primeiro período, a CIOR organizou um conjunto de
atividades variadas. A entrega dos prémios de Valor, Mérito e Motivação
constituiu um dos momentos altos.
Um torneio de futsal e de matraquilhos ajudaram a abrilhantar este dia
e, de uma forma competitiva e salutar, toda a escola esteve envolvida.
Até os professores participaram no torneio de futebol, jogando a cinco à
hora, sendo notória a total falta de preparação. Contudo, os ventos estão
a mudar: treinos diários e intensos. Os olheiros estão atentos adivinham-

se contratos milionários!
Bem, mas vamos aos resultados que interessam: a turma MA9 ganhou
o torneio de futsal e a equipa formada por Tiago e Lucas, da turma EL22,
ganhou o torneio de matraquilhos.
Uma coroa de louros para os vencedores e outra para todos os
participantes.
Ionut Stoica, MA7
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Em Foco

Máscaras de Carnaval
No passado dia 7 de fevereiro, a turma do Curso de Educação e Formação de Acompanhantes de Crianças, C2 - AC1, participou num Atelier
de “Máscaras de Carnaval”, no Museu da Indústria Têxtil, em Vila Nova
de Famalicão. Esta atividade surgiu no âmbito da unidade de formação
UFCD - 3258 - Técnicas de Animação, na qual os alunos tiveram a opor-

tunidade de “dar asas à sua imaginação”, decorando uma máscara de
carnaval.
A visita decorreu conforme o esperado, tendo os alunos superado as
expectativas.
Temos artistas!
Eugénia Mendes, professora

Alunos da CIOR na Sessão
Distrital do Parlamento
dos Jovens
À semelhança dos anos anteriores, a nossa escola inscreveu-se no programa Parlamento dos Jovens, uma iniciativa
da Assembleia da República.
A Sessão Distrital decorreu no dia 27 de fevereiro, no Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em Braga.
A nossa escola foi representada pelos deputados: Pedro
Araújo (PM3), César Carvalhal (PM3) e Carlos Sá (PM3) que
apresentaram um Projeto de Recomendação sobre: “Igualdade de Género”.
Parabéns aos alunos pelo empenho e dedicação que demonstraram ao longo de todo o processo!
Carla Saldanha, professora
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NAS ÁREAS DA METALOMECÂNICA E DO RESTAURO AUTOMÓVEL

CIOR Avança com Plano de
Formação Específico Destinado
às Empresas e Adultos
A Escola Profissional CIOR
acaba de lançar um plano
de formação dirigido às necessidades das empresas e
seus colaboradores, ativos
desempregados e adultos
interessados nas áreas da
Produção Metalomecânica
e do Restauro Automóvel.
“Esta iniciativa surge
como resultado da ligação
estreita e colaborativa que
existe entre a Escola e as
empresas do município e da
região e numa lógica de responder às suas necessidades formativas em termos
de (re) qualificação dos seus
trabalhadores,” justificou
Amadeu Dinis, diretor da
CIOR, acrescentando que “cada vez mais as empresas apostam na formação contínua e no aperfeiçoamento técnico e especializado dos seus
colaboradores, procurando ganhos de produtividade e competitividade”.
Neste contexto, no âmbito da Metalomecânica, a formação, em regime pós-laboral e em módulos de curta duração, contempla as áreas de
Cam, Cad/Desenho Técnico, Tornos CNC e Fresadores CNC e desenvolve-se nas oficinas da CIOR.

Por sua vez, no que diz respeito ao restauro/mecânica automóvel,
e face ao grande interesse manifestado por muitos apaixonados pelos
automóveis clássicos com a abertura da oficina instalada no Museu do
Automóvel Antigo, a formação está direcionada para Motores, Carburadores e Distribuidor, Sistemas de Travagem, Direção/Suspensão, Eletricidade Automóvel e Sistemas de Carga e Arranque.
Todo este plano de formação, que está a “merecer grande recetividade por parte das empresas
e até de ativos desempregados”, segundo Amadeu
Dinis, está estruturado em
formações modulares certificadas/unidades de formação com duração de 25/50
horas, está enquadrada no
Catálogo Nacional de Qualificações e reconhecida pela
Anqep – Agência Nacional
para a Qualificação e o Ensino Profissional.
Para mais informações e
inscrições os interessados
deverão dirigir-se à secretaria da Escola e do Museu do
Automóvel Antigo.
GC
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Em Foco

NO ÂMBITO DE UM PROTOCOLO COM A FUNDAÇÃO PORTUGAL/ÁFRICA

CIOR Capacita
Ex-Alunos Moçambicanos
Decorreu no dia 12 de dezembro, na Universidade Católica do Porto,
a defesa dos Relatórios da Prática Pedagógica e dos Projetos de Intervenção Pedagógica por parte dos ex-alunos da Escola Profissional CIOR
Abdul Remane, Lúcio Nelito e Jorge Massinga - alunos bolseiros moçambicanos selecionados no âmbito do projeto de Apoio ao Ensino Técnico-Profissional, financiado pela Cooperação Portuguesa e pela Fundação
Portugal/ África.
De acordo com um protocolo em vigor, celebrado com os Ministérios
da Educação de Portugal e de Moçambique e com a Fundação Portugal/
África, “a CIOR, para além de construir pontes no espaço da lusofonia,
tem contribuído, ao longo de vários anos, para a capacitação técnica e
pedagógica de jovens moçambicanos,” segundo referiu Amadeu Dinis,
Diretor da escola, afirmando ainda que “é com muito gosto que a CIOR
vê os seus antigos alunos como técnicos e formadores em diferentes
áreas de formação e dirigentes de várias Escolas em Moçambique”.
Os professores da CIOR, Manuel Vieira e Pedro Veloso, na qualidade
de Orientadores Pedagógicos, integraram o júri da defesa juntamente
com os representantes da Universidade Católica, Ilídia Cabral e José Mingocho.
Os três bolseiros concluíram, assim, com sucesso esta importante etapa das suas vidas pessoais e profissionais, que a CIOR deseja plenas de
sucesso.
GC

CLDS Famalicão 3 G Promove
Programa De Capacitação na
Gestão das Organizações Sociais
Técnicos e dirigentes de 20 organizações sociais do concelho de V.N.
de Famalicão participaram, no dia 26 de fevereiro, na primeira ação de
capacitação e formação técnica dirigida às instituições particulares de
solidariedade social, no âmbito de um Programa de Gestão e Partilha de
Boas Práticas em Organizações Sociais.
“Com este programa, com temáticas diferenciadas, ainda que complementares, pretende-se responder às necessidades de capacitação
organizacional identificadas e tem como objetivo a partilha de boas
práticas entre as IPSS(s), bem como a elaboração, em conjunto, de um
Regulamento Interno para as Organizações Sociais do concelho de V. N.
de Famalicão” afirmou Nilza Jardim, coordenadora técnica do Contrato
Local de Desenvolvimento Local - CLDS Famalicão 3G.
Esta iniciativa, que decorreu no Centro de Estudos Camilianos, foi promovida e organizada pelo CLDS Famalicão em articulação com as IPSS(s)
que integram o Grupo Temático Formação e Recursos Humanos, no âmbito da Rede Social de V.N. de Famalicão.
Este programa está estruturado em 4 workshops e um seminário com
[ 10 ]

duração de 7 horas por ação, perfazendo um total de 35 horas.
Acresce que o CLDS Famalicão 3G tem um âmbito territorial concelhio,
teve início em 2016 e está estruturado em 3 grandes eixos de intervenção: Emprego, Formação e Qualificação; Intervenção Familiar e Parental;
e Capacitação das Comunidades e Instituições. A entidade coordenadora
é a Escola Profissional CIOR, sendo a ENGENHO e a PASEC entidades executoras locais.
GC

Exponor - Love The Planet
No passado dia 2 de março, os alunos da turma de C2-CNC1 visitaram
a exposição QUALIFICA 2018, na Exponor. Este ano, o tema da exposição
foi “Love the Planet”.
O mote da feira traduz a preocupação pelo nosso planeta e a necessidade de inserir este tema na educação dos jovens. A QUALIFICA pretende

contribuir para uma sociedade mais consciente e autónoma, permitindo
que o público mais jovem adote comportamentos mais saudáveis e sustentáveis, transformando as rotinas mais fáceis, agradáveis e ecológicas.
A turma teve uma postura correta e mostrou interesses diversificados.
CR
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Deputado da Assembleia da
República na CIOR

O deputado social-democrata, Jorge Paulo Oliveira, eleito pelo círculo
de Braga à Assembleia da República, esteve presente na nossa Escola, no
dia 22 de janeiro, no âmbito do programa Parlamento dos Jovens.
Durante esta sessão os alunos tiveram a oportunidade de conhecer
vários aspetos relacionados com a organização e o funcionamento do
Parlamento e questionar o deputado famalicense sobre a temática proposta para este ano letivo: “Igualdade de Género”.
O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da
República que tem como “objetivo promover a educação para a cidadania e o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade”.
Carla Saldanha e Eugénia Mendes, professoras

CIOR Marca Presença
no Fórum dos Media

Como tem acontecido em anos anteriores, a nossa escola marcou presença, evidenciando trabalho e muita criatividade, no “Fórum Os Media
e Os Jovens” promovido pela empresa Editave, que engloba a Rádio Digital, a FamaTV e o Jornal Opinião Pública, em parceria com a Casa da
Juventude de Vila Nova de Famalicão. O convite foi colocado às várias
escolas do concelho.
O Fórum teve lugar entre os dias 22 e 26 de janeiro na Casa da Juventude. Foi criado um programa de rádio para a Digital FM em direto e uma
entrevista para a Famatv.
Esta foi uma oportunidade para que os alunos ficassem a conhecer a
forma de fazer rádio, televisão e jornal, bem como o trabalho diário dos
profissionais de comunicação social.
Alunos e professores da Escola Profissional CIOR participaram ativamente neste projeto e fizeram um ótimo trabalho!

Vídeo

CR

2ª

ELIMINATÓRIA DAS
OLIMPÍADAS DA MATEMÁTICA
Se bem se recordam, na última edição do Leituras dei-vos conta da
participação de alguns colegas vossos das turmas ASC15, PM4, MA7,
MA8, PM2 nas Olimpíadas Portuguesas da Matemática. Ficou também
a promessa de vos dar mais novidades caso algum deles passasse à segunda eliminatória.
Pois bem, foi precisamente isso o que aconteceu. Apenas um colega
vosso, o aluno Stoica Ionut, da turma MA7, transitou para a 2ª eliminatória, que se realizou no dia 10 de janeiro de 2018, na Escola Básica 2,3
Júlio Brandão, juntamente com alguns colegas dessa e de outras escolas.
As provas dos alunos participantes foram corrigidas por equipas de
professores da Sociedade Portuguesa de Matemática.
Infelizmente, o aluno Stoica Ionut não passou à final nacional, que decorrerá entre os dias 22 e 23 de março, no Agrupamento de Escolas de
Mirandela. Ficará para uma próxima!
[ 12 ]

Fiquem, então, atentos a mais novidades no próximo Leituras.
Boa Páscoa!
Juliana Oliveira, professora

ALUNOS COM ATIVIDADES
DE FORMAÇÃO NO CHIPRE
Um grupo de alunos do 10º ano do curso de Eletrónica, Automação e
Comando, da Escola Profissional CIOR, esteve em Limassol, no Chipre, a
frequentar um programa formativo em torno de conteúdos e metodologias de trabalho relacionados com a sua área de formação.
Tendo por base uma lógica de conhecimento mútuo, e juntamente
com alunos de França e do Chipre, foram debatidos temas de interesse
comum, traduzidos na construção de um website, bem como ferramentas informáticas a aplicar neste projeto.
Para Amadeu Dinis, Diretor da Escola, “a participação em projetos de
parceria de âmbito europeu é, para a CIOR, uma prioridade definida na
sua estratégia de internacionalização, visando a concretização de atividades que promovam o sucesso educativo e a formação pessoal, profissional e cívica dos nossos alunos”, relevando também o facto de estas
dinâmicas “enriquecerem o projeto educativo da escola”, escola que, refere, “executa o maior número de mobilidades no município no âmbito
do programa Erasmus+”.
Durante a semana, os alunos tiveram ainda a oportunidade de visitarem empresas, escolas e instituições ligadas à sua área de formação,
bem como visitas a locais de interesse histórico e patrimonial feitas em
equipas multiculturais e num verdadeiro exercício de cidadania europeia.
O próximo encontro deste projeto, denominado “Track it, don’t lose
it”, decorrerá na CIOR, no próximo mês de junho.
GC
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ES TÁG I O S N O
Vinte e quatro alunos finalistas de diferentes cursos da Escola Profissional CIOR encontram-se a realizar,
durante dois meses e simultaneamente, os seus estágios profissionais em diferentes países da Europa.
Assim, quatro grupos de seis alunos encontram-se distribuídos por conceituadas empresas e organizações
de diferentes cidades europeias: alunos de Mecatrónica Automóvel, em Bilbau, Espanha, e Vicenza, em Itália;
alunos de Produção Metalomecânica, em Viena, na Áustria, e alunos de Instalações Elétricas e de Eletrónica,
em Mosta, Malta.
Estes diferentes fluxos de mobilidade exigem uma grande capacidade logística por parte do Gabinete de
Projetos da CIOR, que, para além da preparação e organização dos referidos estágios, envia, durante uma
semana, um professor para acompanhar e integrar os formandos nas diferentes empresas.
Estas mobilidades enquadram-se no Projeto “Get Professional Skills” do Programa Erasmus+.
GC

MECATRÓNICA AUTOMÓVEL ( MA 7) EM VICENZA, ITÁLIA
No âmbito do programa Erasmus+ seis alunos da turma finalista do
curso de Mecatrônica Automóvel, MA7, estão neste momento a realizar
um estágio de dois meses, na cidade de Vicenza, Itália. O Stoica, o Carlos,
o Joel, o Pedro, o David e o André estão a adorar a experiência.
Logo nos primeiros dias foram desfrutar da beleza da cidade e conhecer novos lugares, pessoas e amigos.
Acompanhados nos primeiros dias pelo diretor de curso, Eng. Miguel
Fernandes, visitaram uma das maiores atrações turísticas da Europa, a
cidade de Veneza. Uma cidade maravilhosa.
Estão a viver todos juntos, partilhando sempre tudo e convivendo
muito bem uns com os outros. Gostaram todos das empresas que os
acolheram. Um curso de italiano também faz parte do plano de formação.
Gostaram muito da atitude das pessoas que encontraram e conheceram até agora, principalmente da entidade parceira da escola, “Fortes”,
que os acolheu maravilhosamente. Já conhecem bem a cidade onde
estão e sempre que têm tempo livre aproveitam ao máximo. Têm planos para os próximos fins de semana que os esperam: irão visitar outras

cidades perto de Vicenza como, por exemplo, Verona ou Padova, mas
também querem visitar o museu da Ferrari, em Monza.
Os alunos estão muito contentes e têm a certeza que irão surgir muitas novidades interessantes e inesquecíveis.
Stoica, Carlos, Joel, Pedro, David e André, MA7

PRODUÇÃO METALOMECÂNICA ( PM 2) EM VIENA, ÁUSTRIA
De 30 de janeiro a 28 de março, seis alunos finalistas
da turma de Produção Metalomecânica, PM2, realizam
a sua formação em contexto real de trabalho em Viena, na Áustria. Esta mobilidade foi proporcionada pelo
projeto ERASMUS + e é uma oportunidade única para
diversificar as aprendizagens num contexto multicultural e social.
Os alunos participantes tiveram a oportunidade de
fazer uma preparação inicial com um curso linguístico
on-line (Plataforma OLS). Foram distribuídos por dois
locais de estágio estando três alunos na empresa Mitech e outros três na empresa Vukovic. Ambas as empresas são vocacionadas para a área da Metalomecânica.
CR
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ESTRANG EI RO
ELETRÓNICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ( EL 22/ IE 16) EM MALTA
Podemos afirmar que embarcamos numa viagem de
experiências futuras, e já vividas em Malta. Até agora a
experiência não está a ficar nada abaixo das nossas expectativas, apesar das enormes diferenças em relação ao
nosso Portugal. Tivemos imensa sorte no país que nos foi
atribuído e, por isso, sentimo-nos felizardos pela oportunidade de estarmos a participar num projeto desta envergadura.
O local de alojamento está muito bem situado, pois encontramo-nos muito perto dos nossos estágios, e muito
perto de vários pontos interessantes para visitar como é o
caso da capital de Malta, Valleta, que é a capital europeia
da cultura. Temos a oportunidade de trabalhar com a tecnologia de vanguarda e os nossos tutores acolheram-nos
da melhor maneira possível, possibilitando uma melhor
aprendizagem no contexto de trabalho.
Desde já, agradecemos à CIOR a oportunidade concedida e, se possível, gostaríamos de participar em mais projetos.

Joel Jonassi, João Sampaio, Vítor Santos,
Idelvina Fernando, Tiago Azevedo e Simão Araújo, EL22/IE16

MECATRÓNICA AUTOMÓVEL ( MA 8) EM BILBAU, ESPANHA
Após a chegada da comitiva portuguesa da CIOR a Bilbau, fomos recebidos por uma maravilhosa equipa de profissionais em intercâmbios do
ERASMUS + que nos mostrou o alojamento, os pontos de interesse da
cidade, os meios de transporte e, principalmente, as empresas onde íamos realizar a Formação em Contexto de Trabalho. Após bastante receio,
fomos todos recebidos de braços abertos pelas empresas, tendo tutores
bastante profissionais e com vontade de ensinar, de conhecer a nossa
cultura portuguesa e vice-versa.
Embora seja uma cidade de clima bastante adverso, a mesma não perde a sua beleza e encanto, com ruas cheias de vida, infraestruturas futuristas e antiquadas e com uma população bastante acolhedora e organizada. Este tipo de população reflete-se nas nossas empresas de estágio.
Bilbau é uma cidade cheia de encanto e de maravilhosas obras de
arte espalhadas por todo o lado, embora as obras de excelência se en-

contrem no Museu Guggenheim. Este é um museu que só a estrutura
exterior é digna de reconhecimento e admiração, devido à sua forma
peculiar. Porém, o arranha-céus da Iberdrola, a Iberdrola Tower, também
não fica nada atrás, devido à sua altura de cerca de 165 metros e da sua
forma triangular arredondada.
Mais uns poucos quilómetros acima do centro de Bilbau, encontramos
Portugalete, uma zona localizada na costa do mar, que contém também
uma atração turística interessante, a Ponte Colgante ou a Ponte de Vizcaya sobre o Rio Del Nervión que percorre a cidade de Bilbau. Porém,
esta travessia não se faz pela estrada, mas sim por uma espécie de teleférico apoiado na estrutura da ponte, onde podem ir pessoas e automóveis.
Outra atração muito interessante é o Miradouro Artxanda. Para se
aceder a este miradouro, deslocamo-nos até ao topo de um morro numa
espécie de carruagem que é puxada por cabos. Do topo
deste morro, temos uma vista panorâmica de toda a
cidade, proporcionando-nos um momento de relaxamento e de meditação, vendo todo o movimento da
cidade através de um sítio sereno e sossegado.
As tarefas da casa são divididas por igual, embora havendo sempre conflitos de quem é a vez de enfrentar a
loiça, mas no que toca a cozinhar, todos são “O próximo
Master Chef”, saindo de vez em quando um prato digno
de uma Estrela Michelin.
Em suma, tem sido uma experiência única e inesquecível, pois permite-nos conhecer diferentes culturas e
perspetivas do mundo do trabalho em diferentes países.
João Campos, João Ribeiro, João Silva,
José Magalhães e Marco Mendes, MA8
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RECÉM-GRADUADOS - ESTÁGIO EM FUERTEVENTURA

Perdidas na Ilha
Olá a todos!
Estamos a escrever-vos de Puerto del Rosário, ilha de Fuerteventura,
nas Canárias, em Espanha.
Fizemos parte da turma ASC13 da CIOR e terminamos o curso profissional de Técnicas de Animação Sociocultural, no ano passado.
A CIOR desafiou-nos a participar num estágio Erasmus+ para recém-graduados e decidimos aceitar este repto. Embarcamos numa aventura
de cinco meses (150 dias), que acaba em abril e que nos tem proporcionado experiências extraordinariamente enriquecedoras.
Fomos todas bem recebidas pelas instituições onde estamos a trabalhar.
A Ana Oliveira e a Cristiana Silva trabalham com crianças e jovens dos
6 aos 18 anos no “Centro de Formación Diferentes Y Iguales”.
As nossas funções são muitas e variadas, desde ajudar nos estudos
os mais pequenos, decorar a instituição de acordo com as festividades
a comemorar, organizar workshops e acampamentos para as férias das
crianças, entre outras. Colaboramos com os professores da instituição na
organização de atividades e também fazemos voluntariado numa escola
para crianças autistas, com síndrome de down ou deficiência motora,

ginástica com eles e conversamos enquanto esperam a
visita dos familiares. Todos
os dias, reunimos com o animador e o psicólogo, para
fazer o ponto da situação. Já
fizemos uma apresentação
sobre Portugal, através da
qual ensinamos algumas expressões em português. Foi
muito giro!
Além do trabalho também
temos tempo para o lazer.
Temo-nos divertido muito
e passado muitos bons momentos. A festa de Natal foi
totalmente diferente do habitual, pois passamo-la na praia. As festas de passagem de ano e de Carnaval foram épicas, experiências que não vamos esquecer nunca mais. O
Carnaval nesta ilha é muito festejado e prolonga-se por várias semanas.
Nos fins-de-semana divertimo-nos a visitar as cidades vizinhas, os monumentos e as zonas comerciais e turísticas. Em cada visita descobrimos
sítios novos.
São muitos os portugueses que cá estão, pelas mais variadas razões, e
sempre que podemos juntamo-nos todos. No total somos 15 portugueses à solta nesta ilha!
Já aprendemos a fazer algumas receitas de cá, a de churros é a nossa
preferida. Algumas gostam mais de comer, outras de cozinhar e outras
de arrumar…
Estamos a adorar esta experiência e recomendamo-la a todos. Aqui
fica um pequeno relato de tudo que temos vivido.
Un beso de las chicas portuguesas, con nostalgia de nuestra família y
de nuestra pequeña CIOR.

onde ajudamos nas aulas de psicomotricidade e natação.
A Maria Morais e a Sandra Gonçalves trabalham para uma associação dedicada a idosos com Alzheimer, com idades entre os 50 e os 100
anos, denominada “AFALF - Asociaciación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Lanzarote y Fuerteventura”, que
funciona no centro “LLuvia”. A instituição está
dividida em 2 salas. Uma tem sete idosos considerados mais autónomos e independentes,
pois ainda estão na fase inicial da doença. A
outra sala tem treze idosos mais dependentes. Iniciamos o dia preparando atividades
e depois ficamos à conversa com os idosos,
tentando estimular a sua memória. Falamos
do seu passado, da infância, dos filhos, da
antiga profissão, etc. Em seguida, pomos em
prática as atividades que preparamos. Na primeira sala, as atividades são mais cognitivas,
na segunda sala as atividades giram em torno da destreza manual e de jogos para trabalhar a motricidade fina. Também fazemos

Ana Oliveira, Cristiana Vilaça, Maria Morais e Sandra Gonçalves, ASC13
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PROJETO/AÇÃO KA 2

CIOR ACOLHE TÉCNICOS DE
VÁRIOS PAÍSES EUROPEUS
A Escola Profissional CIOR acolheu técnicos e formadores no 5º Encontro “Improving students and teachers skills in home automation”, provenientes da Roménia, França, Itália e Alemanha.
Para Pedro Veloso e Pedro Rocha, professores da CIOR das áreas da
Eletrónica e Automação, este encontro transnacional teve como principal objetivo concluir um guia para o módulo de Formação de Domótica por forma a definir um currículo para esta disciplina, nas escolas da
Roménia, referindo que “é com muito gosto que partilhamos ideias e
processos juntamente com os nossos alunos” até porque, acrescentaram
ainda, “temos a obrigação de retribuir aos nossos amigos e parceiros a
hospitalidade, a abertura, as boas práticas e o espírito de cooperação

como sistematicamente somos recebidos em qualquer país do espaço
europeu.”
Em Vila Nova de Famalicão, para além de reuniões de trabalho na CIOR
e troca de metodologias, conteúdos, experiências e perfis profissionais,
os participantes de escolas e centros de formação de vários parceiros
dos países acima referidos tiveram a oportunidade de conhecer a dinâmica económica, empresarial e sociocultural do município e da região,
através de visitas a várias empresas e a equipamentos culturais.
Este projeto/ação KA2 está enquadrado no programa Erasmus+ e terminará em julho, na Roménia, país do parceiro coordenador.
GC
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Projeto Richness in Diversity

que durou o encontro, foram todos visitar a cidade do Porto, desfrutaram da beleza da cidade ao máximo, conheceram um pouco da história
lusitana e experimentaram as típicas francesinhas portuguesas.
Os nossos alunos adoraram a experiência. Os dois ficaram muito felizes por terem tido essa oportunidade. Aprenderam muitas coisas novas
e ficaram sensibilizados com o tema relativo ao objetivo deste projeto:
resolução de problemas mundiais como a discriminação ou racismo.
Os alunos deixam por este meio um sincero agradecimento à YUPI ,
organização coordenadora do grupo português.

O projeto “Richness in Diversity” continuou e completou o segundo
encontro estipulado. Se o primeiro foi na Dinamarca e Suécia, de 1 a 7
de junho de 2017, este segundo teve lugar de 23 a 29 de novembro de
2017, em Portugal, mais especificamente em Guimarães.
Cada um dos 3 grupos teve novos participantes. No caso português,
além do Ionut Stóica, o aluno Diogo Oliveira integrou a equipa pela primeira vez. Todos os participantes, inclusive os coordenadores, ficaram
na Pousada da Juventude, em Guimarães.
O programa deste segundo encontro foi rico e variado, dotando os
participantes com novas competências e conhecimentos muitos importantes, através de atividades dinâmicas e jogos criativos. Num dos 7 dias

Ionut Stoica, MA7

Aluno da CIOR
Entrevistado em Itália
O representante dos alunos da nossa escola, Ionut Stoica, da turma
finalista do curso de Mecatrônica Automóvel, MA7, encontra-se, juntamente
com outros 5 colegas, na cidade de Vicenza, em Itália, no âmbito do programa
Erasmus +, a realizar a Formação em Contexto de Trabalho durante 2 meses.
O Stoica conheceu um compatriota, que é jornalista e trabalha para um jornal
italiano international online, “Il24Internazionale”, em Lazio.
A jornalista, Cristina Ungureanu, através do perfil do Stoica numa rede
social, apercebeu-se de que o nosso aluno tem tido uma vida escolar de
sucesso e quis usar o exemplo dele para mostrar à população romena que
há pessoas que singram e se afirmam, enchem de orgulho a nação romena.
O Stoica ficou, sem dúvida, muito honrado por servir como exemplo
para o próprio país. Sendo assim, no artigo realizado, o nosso aluno conta
resumidamente os momentos mais importantes da vida dele, destaca a
importância da CIOR na sua vida e partilha informações muito importantes
como, por exemplo, a melhor notícia que teve no último tempo: foi aceite
numa das universidades inglesas mais reconhecidas no próprio país e mesmo
na Europa, a University of Birmigham, onde vai estudar Engenharia Mecânica,
a partir do próximo ano letivo.
Aqui está a tradução do título do artigo:
“Os romenos de quem nos orgulhamos! Stoica Madalin Ionut, o jovem
de 19 anos aceite na Universidade de Engenharia Mecânica, University of
Birmingham”.
O nosso aluno promete representar sempre grandiosamente a CIOR, onde
quer que esteja.
Este é um exemplo disso.
CR
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Alunos dos Cursos CEF
vão ao Teatro

No dia 30 de janeiro, as turmas do segundo ano dos cursos de Educação e Formação: CNC1, EI1 e AC1, no âmbito da disciplina de Língua
Portuguesa deslocaram-se ao Auditório de S. Mamede de Perafita para
visualizarem a peça “Auto da Barca do Inferno” de Gil Vicente, inserida
no módulo seis – Textos de Teatro. Os alunos foram acompanhados pelos seguintes professores: Carla Susana, Natália Luciano, Manuela Cortinhas, Raquel Oliveira e Eduardo Jerónimo.
O Auto da Barca do Inferno é um espetáculo burlesco, onde a junção
das artes circenses, da dança, canto e interpretação, têm sido o segredo
do seu êxito. É uma peça de riqueza excecional, desenrola-se em vários
planos e dilatando-se em várias dimensões. É uma evocação de certos
tipos sociais do Portugal quinhentista, que ainda hoje se mantêm atuais.
É uma sátira feroz contra os grandes e os poderosos, não poupando os
pecadores da condição mais modesta. Ao mesmo tempo que é uma me-

ditação “terrificante sobre os mistérios do “Além”, é uma peça de franca comicidade. A encenação criou um espetáculo divertido e apelativo,
sendo um dos momentos altos a interatividade com o público, o que
provoca grande entusiasmo na assistência.
O Auto da Barca do Inferno é considerado um auto de moralidade,
pois é uma crítica à sociedade e serve para que as pessoas reflitam sobre
o que fazem e também sobre as ações praticadas pelos outros. Esta obra
continua a ter imenso sucesso, pois as críticas feitas podem ser aplicadas
hoje em dia.
Os alunos demonstraram grande interesse em assistir a esta peça de
teatro, pois puderam aprofundaram melhor os seus conhecimentos relativos a esta grande obra de Gil Vicente que estudaram na disciplina de
Língua Portuguesa.
CNC1

Bullying - Uma história de Hoje
No passado dia 7 de fevereiro, as turmas do primeiro ano dos cursos
de Educação e Formação: EI2, CNC2 e AC2 deslocaram-se ao Auditório
da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga, para visualizarem a peça
de teatro “Bullying – Uma história de hoje”, promovida pela empresa
ContraPalco, produções de teatro. Esta visita realizou-se no âmbito da
disciplina de Língua Portuguesa, módulo dois – Textos Narrativos e de
Teatro. Os alunos foram acompanhados pelos seguintes professores:
Carla Susana, Natália Luciano, Eugénia Mendes e Eduardo Jerónimo.
A peça retrata a história de um jovem que é vítima de bullying por um
grupo de amigos. Será que sabemos tudo o que se passa nas escolas? Na
vida de quem julgamos estar em segurança? Esta é a história de Pedro.
Uma história como tantas outras espalhados pelo país e pelo mundo.
Uma história de alguém que se esconde para não ser maltratado. Que
baixa a cabeça para não ser notado. Que não fala para não ser humilha-

do. Razões para isso? Nenhumas. Humilhação gratuita feita normalmente por um grupo anónimo que se quer evidenciar perante os outros.
Rodrigo é o nome do líder do grupo desta história, um adolescente
sem arrependimentos, sem moral, que vive para mostrar uma força que
não tem. Mas haverá saída? Será a violência um esconderijo para algo
que quer esconder? Um desfecho imprevisível para Pedro e para Rodrigo, que certamente mudará a vida de ambos.
Todos os alunos gostaram desta atividade, consideraram-na uma representação magnífica. Desta forma, puderam consolidar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, ao nível do texto dramático, bem
como, refletir sobre uma temática tão presente no dia-a-dia de muitos
jovens, o BULLYING.
EI2
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L i v r e - Tr â n s i t o
E NT R E PI LHA S
E B A TER I A S
Já não há retorno! O paradigma automóvel nunca mais será o mesmo.
Encontramo-nos definitivamente num ponto de viragem!
O futuro das gerações vindouras assim o exige, dirão alguns. É a sustentabilidade do nosso planeta que está em jogo, argumentarão outros.
Já os nossos alunos, em particular os de Mecatrónica Automóvel, com
certeza começam-se a questionar se estarão à altura destes novos desafios. E fazem bem, pois o futuro afigura-se repleto de eletrões a circular
para aqui e para acolá.
Mas será o carro elétrico ou híbrido (motor elétrico com combustão

cialmente maiores do que as emitidas pelos híbridos ou elétricos. E, no
entanto, há quem defenda que a eletricidade não é a solução para as
estradas do futuro. Porquê? Porque as baterias não duram para sempre!
Nem tão pouco se produzem sem recurso a matérias-primas ou processos produtivos.
Foi precisamente para isto que o IVL – Instituto Sueco de Pesquisa
Ambiental – alertou. Segundo um estudo deste organismo, “a simples
produção das baterias tem um impacto ambiental semelhante a conduzir um automóvel a gasolina durante vários anos.”

associado) uma solução duradoura e realmente “verde” ou será que estamos perante uma fantástica manobra de marketing? Será que efetivamente veículos como o BMW i3 ou i8, ou os famosos modelos da Tesla,
são a resposta para as preces de um planeta cada vez mais sufocado em
CO2?
É um facto inegável que a quantidade de gases poluentes emitidos
pelos carros convencionais movidos a gasolina e a diesel são substan-

O estudo reconhece as vantagens do carro elétrico
a nível local no que concerne às emissões
de poluentes, bem como no ruído.
Alerta, no entanto, que quem quiser
comprar um carro elétrico tem que
estar consciente de todo o impacto
ambiental inerente à sua produção, e
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que se ainda o decidir fazer,
será preferível escolher um
modelo em que a produção da bateria foi
mais sustentável.
O estudo continua referindo que
a simples produção das baterias de
lítio corresponde a
emissões de 150 a
200 kg de CO2 por
cada kWh de energia
gerada pela bateria.
Isto por exemplo significa
que um Tesla com uma bateria de 100 kWh
– a bateria com maior capacidade de armazenamento no mercado – já enviou 15 a 20 toneladas de CO2 para a atmosfera, ainda antes
de circular. Em jeito de comparação, o estudo refere que um automóvel a gasolina com emissões de 120 g/km, que já não está na lista dos

mais ecológicos, necessita de percorrer 125 mil quilómetros para emitir
a mesma quantidade de CO2.
Bom... mas então?... Assim de repente o “verde” ficou bem mais
esbatido!
Pronto! Voltemos então aos carros alimentados por
combustíveis fósseis. Os gigantes das petrolíferas
agradecem. Os mecânicos das oficinas convencionais
esfregam as mãos e deixemo-nos de modernices. Ou
será que há mais alternativas algures?
Claro que sim! Ou não fosse a mente humana o “campo de
cultivo” mais fértil em todo o Universo
conhecido!
A Bosch aponta um desses caminhos, o hidrogénio
enquanto combustível do
futuro.
Numa
parceria
com
a Nikola Motor, a Bosch
fornecerá a sua tecnologia
eAxle, que consiste num

motor compacto ligado diretamente às rodas, não necessitando de
um veio de transmissão. Com células de combustível funcionando a
hidrogénio, este motor conseguirá, à partida, produzir mais de 1000 cv,
enquanto a bateria de 320 kWh pretende oferecer uma autonomia entre
1200 e 1800 km.
Com esta parceria, a Nikola Motor irá introduzir os seus dois modelos,
para já conhecidos apenas como Nikola One e Nikola Two, a partir de
2021, como uma alternativa eficiente para começar a retirar os motores
diesel das estradas.
Mas como 2021 (e a tecnologia de hidrogénio) parece ainda longín-

quo, a Bosch, pioneira, entre outros, em sistemas de injeção de combustível, propõe o eFuel, um novo combustível que poderá salvar os carros
com motores a combustão de uma extinção acelerada.
O eFuel é uma alternativa sintética aos combustíveis fósseis. Ao contrário dos destes e dos biocombustíveis, os combustíveis sintéticos como
o eFuel conseguem ser neutros em emissões de carbono, uma vez que o
malfadado CO2 passa a ser usado como matéria-prima para a produção
de gasolina e gasóleo, recorrendo a fontes renováveis de energia elétrica.
Segundo a Bosch, o uso alargado de combustíveis sintéticos do tipo
eFuel, poderiam evitar a emissão de 2,8 giga-toneladas de CO2 para a
atmosfera. Mas este não seria apenas o único benefício. Os combustíveis
sintéticos podem ser desenvolvidos no sentido de terem uma combustão
praticamente sem fuligem, que resultaria também na redução dos custos
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Livre-Trânsito

do tratamento dos gases de escape. E
não é necessário considerar a implementação de uma rede de abastecimento, pois já existe e poderia continuar a ser usada. Além disso, não são
necessárias alterações de qualquer
espécie, sejam modelos recentes ou
até clássicos, para receberem este tipo
de combustível, já que, quimicamente
falando, a gasolina sintética continua a
ser… gasolina, seja eFuel ou não.
O custo de produção apresenta-se
como o maior entrave a esta alternativa.
Da alternativa à gasolina, passamos
à proposta da Audi para substituição
dos carros a diesel, o E-diesel. Este é feito de forma sintética a partir de
hidrogénio, retirado da água, e de CO2, extraído do ar. Além disso, é amigo do ambiente, pois não polui a atmosfera.
Segundo Reiner Mangold, responsável pelo desenvolvimento de produtos sustentáveis da Audi, em declarações ao site da marca, “ao desen-

volvermos o E-diesel estamos a promover outro combustível baseado no
CO2 que permitirá uma mobilidade de longa distância com praticamente nenhum impacto no clima. Usar CO2 como matéria-prima representa
uma oportunidade não só para a indústria automóvel na Alemanha, mas
também para transferir o princípio para outros sectores e países”.
Já a ministra alemã da Educação e Investigação, Johanna Wanka, afirmou que “Se conseguirmos difundir o uso de CO2 como matéria-prima,
vamos fazer uma contribuição crucial para a proteção do clima e para o
uso eficiente de recursos, bem como colocar em marcha os fundamentos da economia verde”, passando da teoria à prática ao abastecer o seu
Audi A8 3.0 TDI com os primeiros cinco litros de E-diesel desenvolvidos
pela fábrica da Audi, em Dresden.
Uma outra abordagem ao futuro dos combustíveis chega-nos do Reino
Unido, mais concretamente da empresa Cella Energy. A empresa garante ter desenvolvido um combustível revolucionário que não apresenta
quaisquer emissões de carbono e que pode ser usado em qualquer motor de combustão interna, sem necessidade de alterações mecânicas. A
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tecnologia poderá ainda apresentar um preço estável e competitivo, a
rondar os 25 cêntimos por litro!?!
A tecnologia, desenvolvida secretamente ao longo de quatro anos,
consiste em capturar e encapsular energia, através de uma técnica de
nano-estruturação, denominada “coaxial electrospraying”. “Quando encapsulados, através do nosso processo único, patenteado, os hidretos
são mais seguros de manusear que a gasolina normal”, adiantou o diretor científico da Cella Energy,
Stephen Bennington.
Já Stephen Voller, diretor-executivo da empresa,
assegura que “desenvolvemos novas microesferas,
que podem ser usadas em veículos a gasolina e gasóleo já existentes, para substituir os combustíveis
derivados do petróleo”, afirmando ainda que “os
materiais são baseados em hidrogénio e, assim,
quando usados, não produzem emissões de carbono, de forma semelhante ao que ocorre com os
veículos elétricos”.
Afinal os carros elétricos não são a única alternativa para o futuro. Nem tão pouco a única viável
no momento. Sem dúvida será a que beneficia de
melhor marketing e, provavelmente serve interesses maiores.
Hoje, tal como no início da indústria automóvel,
será o génio humano a marcar a diferença e a acelerar o desenvolvimento tecnológico procurando,
esperançosamente, servir em simultâneo dois
deuses, o ambiente e a economia.
Até lá uma condução consciente
dos nossos veículos trogloditas e ultrapassados, embora não seja
solução, não será de certeza parte do problema
e consistirá um pequeno,
mas significativo contributo para a sustentabilidade ambiental do
nosso pequeno, mas
precioso, planeta.
Arcélio Sampaio,
professor

Testemunhos
de Ex-Alunos
S í lv i a O l i v e i r a , R H 2
Agradeço, desde já, à Direção atual e também às anteriores, ou a
quem de direito, a oportunidade que tivemos de reencontrar a nossa
família CIOR no jantar que se realizou, em março de 2017. Fiquei de
coração cheio! Foi “fabulástico” reencontrar antigos colegas de escola
passados mais de 20 anos (+/- 23 anos...)... Alguns não os reconheci...
Foi soberbo, super TOP! Queria repetir, please!
Agradeço também a oportunidade de poder contar a minha história,
no jornal Leituras. Agradeço aos professores, funcionários, ao caro
motorista e nosso amigo, Sr. Andrade, e a tantas outras pessoas que
entretanto não lembro dos nomes.
O meu percurso começou em setembro de 1993 (se a memória não
me falha). Éramos apenas 15 alunos na nossa turma, uns de longe,
outros de mais perto, outros até da minha freguesia... Havia outra
turma do mesmo curso e, nesse ano, éramos só nós, estávamos em
Nine, no Curso Técnico de Gestão do Ambiente e Recursos Hídricos...
Não era o curso com que sempre tinha sonhado, só queria completar
o 12º ano e os meus pais não tinham condições económicas para que
isso fosse possível.... Agradeço à escola CIOR por me ter dado essa
oportunidade...
O curso veio a revelar-se super interessante. Nessa altura ainda
pouco se falava dos problemas e impactos ambientais. Afetou tanto a
minha vida que desde então não admito papéis acidentalmente caídos
no chão, nem misturas de lixo reciclável.
No ano seguinte, abriu o curso de reciclagem. Nessa altura, já
entraram mais alunos para outras turmas, tornando assim mais
empolgante os momentos dos intervalos.
Tínhamos muitas disciplinas, apenas uma tarde livre, os testes
podiam ser repetidos para que não deixássemos módulos para trás.
Pela primeira vez, tive excelentes notas a Matemática e as outras
disciplinas não eram tão difíceis como no liceu. De aluna mediana, às
vezes até tirava negativas, passei a ter notas médias e até muito boas
a algumas disciplinas como a Ciências da Terra e da Vida, a Ciências
da Natureza, a Inglês... Tínhamos aulas de Informática e quase um
computador para cada um!... Nessa altura ainda usávamos disquetes...
Vibrava com algumas matérias e passei até a ser um pouco ambiciosa
e querer ser sempre melhor...
Foi muito enriquecedora a minha passagem pela CIOR. Ainda
hoje guardo religiosamente todos os cadernos e fotocópias, testes
e trabalhos realizados nesses anos e, quando fui mudando de casa,
essa bagagem seguia comigo. Guardo com carinho toda aquela
aprendizagem que adquiri nas aulas e o que isso me fez crescer como
pessoa.
Realizamos imensas visitas de estudo, tive a oportunidade de
conhecer vários locais, desde a Universidade de Vila Real e a sua
exposição geológica, até ao Parque Natural da Peneda do Gerês num
dia que chovia imenso e foi absolutamente deslumbrante ver aquelas
linhas de água e os cavalos selvagens... Também visitamos as dunas de
S. Jacinto, em Aveiro...e muitas outras visitas que de momento não me
estou a lembrar.
No último ano, a escola abriu as novas instalações em V. N. de
Famalicão e passamos todos para lá. Ainda houve uma fase crítica, pois

não se sabia qual iria ser o futuro da escola, mas, graças a Deus, tudo
se resolveu até hoje, sabemos do seu sucesso que é o nosso orgulho.
No final do curso, realizei a minha Prova de Aptidão Profissional, um
estágio no departamento ambiental da Câmara Municipal de Paços de
Ferreira, com a minha querida colega e melhor amiga Susana Faria.
Tinha tantas outras coisas para contar se tivesse tempo, resolvi
resumir, porque de certeza que quem lesse isto ia adormecer...
Nesta altura tenho um sobrinho a estudar na CIOR... Vejam lá que
isto até já me faz sentir cota...
Quando saí da escola, já era difícil arranjar emprego, não tive
possibilidade de escolher muito e comecei a trabalhar no E.Leclerc
como operadora de caixa. Passei por outra empresa têxtil de tinturaria
e estamparia, local onde trabalhei durante dois anos na parte das
amostras de estampados e, desde 2002, que trabalho numa gráfica
(papel impresso e rótulos em bobine), no departamento administrativo
e comercial. Aqui, faço um pouco de tudo! É fantástico!
Desejo as maiores felicidades e continuidade de muito sucesso a
esta escola que me ajudou a ser o que sou hoje.
Obrigado do fundo do coração,
Beijinhos
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Livre-Trânsito
Depois de terminares um curso profissional, tens duas opções: ingressar no mercado de trabalho ou prosseguir os estudos. Se a tua escolha
recaí sobre a segunda opção, então ficas já a conhecer o caminho que
irás percorrer.
O Ensino Superior português organiza-se num sistema binário, que integra o Ensino Universitário e o Ensino Politécnico.
O Ensino Universitário está orientado para a investigação e criação dos
saberes científico e cultural. Neste caso terás de fazer provas de ingresso numa escola secundária e apresentar uma candidatura no concurso
nacional.
O Ensino Politécnico é mais orientado para a investigação aplicada e
criação do saber de natureza profissional. Nestas instituições de ensino
poderás ingressar num CTeSP (Curso Técnico Superior Profissional).
O regime jurídico do Curso Técnico Superior Profissional encontra-se
previsto no Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro.
O curso, de ensino superior, não confere grau académico e a conclusão, com aproveitamento, do respetivo ciclo de estudos atribui o diploma de Técnico Superior Profissional.
Este ciclo de estudos, ministrado no Ensino Politécnico, é constituído
por 120 créditos e a sua duração é de quatro semestres curriculares de
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trabalho dos estudantes, composto por um conjunto de unidades curriculares organizadas em componentes de formação geral e científica,
formação técnica e formação em contexto de trabalho, que se concretiza
através de um estágio.
Cada instituição de Ensino Superior confere o diploma de Técnico Superior Profissional nas áreas de formação por si definidas, tendo em consideração as necessidades de formação profissional, designadamente na
região em que se encontra inserida.
Os titulares de diploma de Técnico Superior Profissional podem aceder
e ingressar nos ciclos de estudos de licenciatura e integrados de mestrado através de um concurso especial próprio a si destinado, adquirindo o
respetivo grau académico.
Podem candidatar-se ao acesso aos CTeSP:
-Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente;
-Titulares das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar
a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23
anos, realizadas, para o curso em causa, nos termos do Decreto-Lei n.º
64/2006, de 21 de março;
-Titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma de técnico superior profissional ou de um grau de ensino superior,

que pretendam a sua requalificação profissional.
Os estudantes que concluam os cursos de formação profissional de nível secundário ou equivalente, nas escolas e noutras entidades em rede com uma instituição que ministre
o ensino politécnico, têm prioridade na ocupação de
até 50% das vagas que sejam fixadas nos CTeSP.
O ingresso nos CTeSP realiza-se através de um
concurso organizado por cada Instituição de
Ensino Superior (IES). Cabe à instituição fixar
e publicar, em Diário da República, o regulamento com as condições de ingresso em cada
um dos seus CTeSP, em função da área de
estudos em que ele se integra, estabelecendo,
nomeadamente, prazos e regras de inscrição/
candidatura, critérios de classificação e de
atribuição de classificação final, assim como
definir a forma que deve revestir essa avaliação
de capacidade, atendendo, necessariamente,
aos conhecimentos e aptidões correspondentes
ao nível do ensino secundário nas áreas relevantes
para cada curso.
Todos os documentos relacionados com a verificação
da satisfação das condições de ingresso, incluindo eventuais provas escritas efetuadas pelo estudante, integram o
seu processo individual.
Consultar TeSP disponíveis: http://www.dges.gov.pt/pt/pesquisa_cursos_instituicoes
Os titulares de diploma de Técnico Superior Profissional podem candidatar-se ao acesso e ingresso nos ciclos de estudos de licenciatura e
integrados de mestrado do ensino superior público ou privado, com
exceção do ensino superior militar ou policial, desde que reúnam as
condições legalmente exigidas, através de um concurso especial próprio a si destinado.

CR
Fonte : www.dges.gov.pt
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Inês Azevedo, teacher
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Natália Luciano, teacher
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Daily English

“THE FRIENDS”
Bilingual Theater Play

On 12th March, the 10th grade classes (ASC16, IE17/EL24, MA11,
MA12 e PM4) together with some teachers had the chance to see the
play “The Friends” in Porto.
The play is about two friends and their trip adventures. Many times
they come across funny episodes due to difficulties expressing themselves in English. The main idea is to make our students aware of the
importance of the English language in the world. Speaking must be the
first goal when we are learning a foreign language, whether that may be
English, French or German, and that their weak points are other people’s

too.
Going to the theater is always an exciting moment because this entertainment isn’t something that we do every day. On the contrary, for
some students this was a first experience, but surely not the last.
The field trip went on very well and the play was excellent. Teachers and pupils had a great time and hopefully next school year another
group will have the same opportunity.
Susana Maia, teacher
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InternaCIORizando
Gabinete de Projetos

A Escola Profissional CIOR tem-se assumido como
uma referência no que diz respeito aos diferentes
projetos em contexto Europeu. Através do Programa
“ERASMUS +”, no domínio da educação e formação,
o Gabinete de Projetos tem contribuído para o desenvolvimento da estratégia de Internacionalização da
Escola, com base numa rede de parcerias em diversos
países da Europa, procurando assim acrescentar va-

lor ao processo formativo e de capacitação de alunos,
professores e funcionários. As mobilidades e visitas
realizadas, bem como os resultados alcançados, comprovam que esta grande janela de oportunidades tem
um efeito muito positivo nas aprendizagens, metodologias, desempenho, motivação e cultura organizacional da escola, relevando também a cidadania europeia
nas suas diferentes dimensões.

P r o j et o G PS 6 – ER ASMUS +
C a n d i d a t u r a A pres en ta da pa ra 2018/2019
A candidatura do Projetos GPS 6 – Get Professional Skills 6 foi submetida no dia 02/02/2018, com um número de mobilidades semelhante ao
que foi previsto para este ano letivo. Assim, no próximo ano letivo, contamos proporcionar novamente 5 fluxos de mobilidade aos 5 melhores
alunos de cada turma do 12º ano. A seleção será feita em julho, como
habitualmente.

Se a candidatura for aprovada, seis alunos que concluírem o curso no
final deste ano letivo e que pretenderem aperfeiçoar as suas competências profissionais, poderão candidatar-se aos estágios de recém-graduados. Estão também previstas mobilidades para os alunos do 10º ano e
para o staff.

P R O G RA M A Projeto G PS V – ER ASMUS +
I m p l em en t a ç ão em 2017/2018 (Al u n os )
Neste segundo período, foram 4 os fluxos de mobilidades de alunos de 12º ano:
- em Malta, estiveram os alunos das turmas EL22 / IE16 de Eletrónica e de Instalações Elétricas;

- em Bilbau, Espanha, realizaram o estágio os alunos da turma MA8 do curso de Mecatrónica Automóvel;
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- em Vicenza, Itália, outros seis alunos da turma MA7, curso de Mecatrónica Automóvel;

- e em Viena de Áustria os alunos da turma PM2 do curso de Produção Metalomecânica.

Ao todo, foram 24 os alunos contemplados com uma Bolsa Erasmus+,
que lhes permitiu realizar a Formação em Contexto Real de Trabalho
numa empresa de um país da União Europeia. Esperamos que tenha sido
um período proveitoso a nível profissional, e também pessoal.
As mobilidades dos alunos do 10º ano estão já a ser preparadas e,
no início do 3º período, serão as turmas de Mecatrónica Automóvel e
Animação Sociocultural a partir à aventura Erasmus +, por um período
de duas semanas, respetivamente para o Reino Unido e Polónia. Seguir-

-se-ão os alunos de Instalações Elétricas/Eletrónica e Produção Metalomecânica.
Quanto às nossas meninas recém-graduadas de Animação Sociocultural, estas ainda se encontram em Puerto Del Rosário – Fuerteventura
- Canárias. Estão a estagiar com “nuestros hermanos” e a experienciar a
verdadeira “movida”, com muito “sol e playa” mas também a alargar os
seus horizontes profissionais, com uma bolsa Erasmus+ que tem a duração de 5 meses.

P RO J E T O K A 2 – TR ACK IT, DON’ T LOSE IT
Foi no Chipre que decorreu o primeiro momento de formação de alunos inserido
neste projeto de parceria, desenvolvido entre a França, o Chipre e Portugal. A nossa
escola esteve muito bem representada por quatro alunos da turma de Eletrónica,
Automação e Comando do 10º ano: a Persília, a Soraia, o Bruno e o Henrique. De 4 a
10 de fevereiro de 2018, os nossos alunos tiveram a oportunidade de contactar com
colegas das escolas participantes e desenvolveram atividades do projeto em equipas multiculturais e multilinguísticas, para além de vivenciarem o dia-a-dia de uma
escola Cipriota e de ficarem a conhecer um pouco melhor a sua cultura e gastronomia. No próximo mês de junho, haverá na CIOR uma reunião de projeto, destinada
apenas aos coordenadores.

P R O J E T O K A 2 – IMPR OVING STUDENTS’ AND
T E A C HE R S ’ S K ILLS IN HOME AUTOMATION
A Escola Profissional CIOR promoveu, entre 27 de fevereiro e 1 de março de 2018,
o penúltimo encontro de trabalho referente a este projeto, no qual participaram
escolas da Roménia, de Espanha e de Itália. Neste encontro, para além das habituais sessões de trabalho específicas do projeto, o departamento de Eletrónica e
Instalações Elétricas da CIOR acolheu os participantes, organizando um conjunto de
atividades inseridas na temática do projeto. O plano de trabalho incluiu também a
visita às instalações da EIB, em Bairro, uma Empresa conceituada do Setor, parceira
da Escola Profissional CIOR há longa data na formação profissional dos alunos.
Recorde-se que este projeto tem como objetivo desenvolver um currículo de Domótica que possa ser aplicado na Escola Coordenadora Romena.
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Entretanto
Be m E s c r e ve r
Carla Susana Azevedo, professora

Os E rr os ma is C o mun s d a Lí n gua P o rt ugue s a
Este artigo tem como objetivo alertar os leitores do jornal “Leituras” para as incorreções linguísticas mais comuns no registo oral e escrito, fornecendo esclarecimentos sobre como fazer um bom uso da língua portuguesa. Com se diz ou escreve…
Mugir ou mungir?
A forma correta é mungir. Este verbo provém do latim mulgere e significa «ordenhar,
extrair o leite da vaca».
Exemplo: Ela costuma mungir as vacas
logo bem cedinho.
Miope ou míope?
A forma míope é esdrúxula, ou seja, o
acento tónico recai na antepenúltima sílaba,
pelo que deve levar acento gráfico sobre a
vogal «i».
Exemplo: Esse aluno senta-se à frente, porque não vê bem ao longe,
é míope.
Moiem ou Moem?
A forma verbal moem corresponde à 3ª pessoa do plural do presente
do indicativo do verbo moer e grafa-se sem qualquer «i» entre a vogal
«a» e a vogal «e».

Exemplo: Essas máquinas moem o trigo
de forma a obter farinha.
Neblosidade ou nebulosidade?
A palavra nebulosidade provém da forma
latina nebulositate, razão por que se escreve
com «u» na segunda sílaba.
Exemplo: O céu, hoje, apresenta alguma
nebulosidade.
O entorse ou a entorse?
O nome entorse é do género feminino, porque provém da palavra
francesa entorse, que é feminina. Designa uma lesão violenta dos ligamentos que envolvem as articulações.
Exemplo: O jogador sofreu uma entorse no pé esquerdo.

Fonte: Duarte Tavares, Sandra. 500 erros MAIS COMUNS DA LÍNGUA PORTUGUESA.

R a i z Q u a dr a da
Juliana Oliveira, professora

Par ece Su doku , ma s n ão é . . . É o Ke n - Ke n
O Ken - Ken é um jogo japonês que combina números com operações
matemáticas. O seu nome significa “Inteligência ao Quadrado”.
O Ken - Ken é um jogo inventado pelo professor japonês, Tetsuya
Miyamoto, muito semelhante ao já conhecido e famoso Sudoku. O jogo
é formado por um quadrado com números de 1 a n (n é o número de
linhas e colunas da tabela), sem repetir os números por linha, nem por
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coluna. O quadrado é constituído por vários blocos delimitados por uma
linha grossa preta. O número escrito no canto superior esquerdo de cada
bloco é o resultado das operações entre os números dos quadradinhos
de um bloco.
Abaixo, segue um exemplo para perceberes melhor como se joga.
Diverte-te!

C u r i os i da de s
CR

Porq u e é q u e feve re i ro t e m 28 o u 29 d i a s
e n ão 30 ou 31 co mo o s o ut ro s me s e s ?
Nos últimos tempos da sua monarquia, por volta do século VI a.C.,
os romanos adotaram um calendário baseado nas mudanças de fase da
Lua, com 355 dias, distribuídos em 12 meses. O ano começava em março e terminava em janeiro, sendo que os meses tinham 29 ou 30 dias.
Fevereiro, o décimo-primeiro mês, era
considerado de mau agouro e ficou com
apenas 28 dias. Mas, durante o Império,
em 46 a.C., sob o governo de Júlio César,
houve uma mudança significativa: o calendário passou a basear-se no ciclo solar.
Os meses, então, mudaram todos para
30 ou 31 dias, somando 365 no período
de um ano. Nesse mesmo período, foi
instituído o ano bissexto – mudança inspirada no calendário dos egípcios – com
um dia adicional a cada quatro anos.
Em 44 a.C., no segundo ano de vigência do calendário juliano, o Senado decidiu homenagear o imperador e propôs que o mês Quintilis, com
31 dias, passasse a se chamar Julius (julho).
Três décadas depois, em 8 a.C., o nome do oitavo mês, Sextilis, foi
mudado para Augustus (agosto), em honra ao então imperador César

Augusto, mas como César não podia ter menos dias que o outro, agosto – que tinha originalmente 30 dias – ganhou mais um, retirado de
fevereiro, que ficou com 28 dias. Para manter o critério de alternância
do calendário instituído por Júlio César, setembro passou para 30 dias e
assim sucessivamente.
Bem mais tarde, já no século XVI, o
papa Gregório XIII inaugurou um novo calendário, corrigindo algumas distorções
do sistema romano. Mas o calendário
gregoriano, adotado até hoje pelo mundo
cristão ocidental, não mexeu no número
de dias de fevereiro.
Curiosidades:
Sabias que há vários tipos de calendários diferentes pelo mundo, como por exemplo:
Calendário Gregoriano, Calendário Juliano, Calendário Chinês, Calendário Judaico, Calendário Islâmico, Calendário Juche, Calendário Etíope,
Calendário Maia, entre outros.
Fonte: http://blog.science4you.pt

Po rque é q u e n ão se n t i mo s a ro t a ção d a Te rra ?
A Terra gira em torno do seu eixo e tudo o que está na sua superfície
gira também junto com ela. Mas… já notaste que não sentimos a rotação
da Terra?
Tal como todos os corpos que existem no Universo, a Terra também
gira! Os dois movimentos principais do planeta que habitamos denominam-se por rotação e translação.
Há muitos anos atrás, o sistema solar e toda a nossa galáxia formaram-se através da condensação de uma nuvem de gás em rotação. A
conservação do movimento angular faz com que os corpos formados a
partir do gás inicial continuem em rotação.
Como as forças de restrição ao movimento são muito pequenas no
espaço, os corpos em rotação, incluindo a Terra, possuem movimentos
estáveis por longos períodos de tempo.
O movimento da Terra em torno de si mesma é chamado de rotação.
O período de rotação é de um dia, isto é, 24 horas. Isso quer dizer que
a Terra demora 1 dia para completar uma volta em torno de si mesma.
O movimento de rotação da Terra explica a existência dos dias e das
noites. De dia, uma parte dos habitantes da Terra recebe luz solar, porque a parte da superfície da Terra onde vivem está virada para o Sol, mas
os habitantes da Terra que estão do outro lado não recebem essa luz,
então enquanto uns tomam o pequeno-almoço os outros ainda vão a
meio do seu sono.
O outro movimento da Terra é o movimento de translação, que se refere ao movimento que a Terra realiza em torno do Sol, junto com os
restantes planetas. Neste movimento, o caminho que a Terra percorre,
habitualmente designado por órbita, tem a forma de uma elipse.
A velocidade média da Terra para descrever esta órbita é de 107.000
km/h, consegues imaginar? E o tempo necessário para que complete

uma volta inteira
é 365 dias, 5 horas
e 48 minutos. Sim,
acertaste Cientista,
isto significa que o
tempo que a Terra
leva para dar uma
volta completa em
torno do Sol é chamado de “ano”!
A justificação para não sentirmos a rotação da Terra baseia-se na Lei
da Inércia – a conhecida Primeira Lei de Newton.
Esta lei diz que todos os corpos permanecem em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que seja aplicada uma força sobre
os mesmos.
Como o planeta Terra gira a uma velocidade constante de 1.675 km/h
há já milhões de anos, na mesma velocidade angular e na mesma direção, não conseguimos sentir a sua rotação. O mesmo acontece, por
exemplo quando viajamos de carro ou avião porque viajamos à mesma
velocidade do veículo. No entanto, quando descolamos ou em caso de
travagem, sentimos uma força que nos empurra ora para trás ora para
a frente.
Curiosidades: A Terra é o único planeta cujo nome não é o de um deus
romano. A Terra é o terceiro planeta a contar do Sol e o quinto maior do
Sistema Solar. Cerca de 70% da superfície da Terra encontra-se coberta
por água.
Fonte: http://blog.science4you.pt
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Ciência
Arcélio Sampaio, professor
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aos quadrados
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Ciência aos Quadrados

Check-List
E n t r e - C a pa s
Quem somos verdadeiramente? E a que lugar pertencemos?
Alice Rose foi abandonada na agreste charneca do Yorkshire
quando era ainda bebé. Os anos que se seguiram não foram
muito melhores, pois, apesar de ter sido adotada por um padrasto carinhoso, a madrasta sempre nutriu por ela um sentimento de raiva. Já em adulta, a tragédia volta a assolar a sua
vida…
Sozinha no mundo, Alice decide regressar a Haworth, a terra
da sua infância. Ocupa um pequeno estabelecimento, acalentando o sonho de finalmente assentar e abrir um salão de chá.
Mas a vida parece ser sempre uma provação, e o arranque é

tudo menos tranquilo… Felizmente tem a escrita (para a confortar) e um vizinho grego, o belo Niles (para a distrair). Mas
com tanto a seu desfavor, conseguirá algum dia ser verdadeiramente feliz?
Trisha Ashley brinda-nos com uma obra repleta de ternura
sobre a conquista dos nossos sonhos, a importância de criar
raízes, e, claro, o poder transformador do amor.
Chã e corações partidos não é uma história de encantar,
mas sim um livro de descoberta de si mesma e das suas raízes,
depois de ter feito um percurso que levou a personagem principal, Alice Rose, até ao seu destino. Um livro repleto de amor,
desafios, histórias, segredos escondidos.

Trisha Ashley nasceu em St. Helens, Lancashire, e agora
vive no Norte do País de Gales. O seu romance A Winter’s
Tale foi candidato ao Melissa Nathan Award na categoria
de Romance-Comédia em 2009. Teve vários empregos a
tempo parcial ao longo dos anos, mas a sua ocupação actual como funcionária sazonal do National Trust combina
perfeitamente três dos seus maiores interesses: casas históricas, jardins e conhecer pessoas. Embora Trisha adore
chocolate, não se considera «chocoólica» - pode desistir
quando quiser, a sério!
Augusta Salgado
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Check-List
“Sinal de Vida” traz-nos José Rodrigues
dos Santos, um dos escritores favoritos
dos portugueses, no apogeu das suas
extraordinárias capacidades narrativas.
Traz-nos também de volta Tomás Noronha, naquele que é o nono romance do
escritor em que é protagonista.
Um romance empolgante que, pelo fio
de uma intriga intensa e absorvente, nos
interpela sobre a vida, o seu objetivo e o
nosso lugar no Universo.
A narrativa inicia-se quando um observatório astronómico capta uma estranha
emissão vinda do espaço na frequência
dos 1,42 megahertz. Um sinal de vida. O
governo americano e a ONU são imediatamente informados.
A NASA prepara com urgência uma
missão espacial internacional para ir ao encontro da nave desconhecida. O professor
português Tomás Noronha, o maior criptanalista do mundo, é recrutado para a equipa de
astronautas.
Começa assim a mais invulgar aventura do
grande herói das letras portuguesas modernas, uma história de cortar a respiração que
nos leva ao coração do maior mistério do universo: será a vida um acidente ou resultará de
um desígnio? Estaremos sós ou seremos um
entre milhões de mundos habitados?
Arcélio Sampaio, professor
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“Origem” é a mais recente obra do
escritor norte-americano Dan Brown.
O escritor traz-nos uma nova aventura da sua mais famosa personagem, o
professor e simbologista, Robert Langdon, naquele que é o quinto romance
de Dan Brown no qual é o protagonista
principal.
A aventura decorre em terras espanholas, desde Madrid a Barcelona,
passando ainda por Bilbau e centra-se
à volta de uma grande descoberta que
promete mudar definitivamente o papel
da ciência e da religião. O autor dessa
experiência é o bilionário Edmond Kirsch, um dos primeiros alunos de Langdon
em Harvard, há duas décadas atrás.
O futurista e ex-aluno de Langdon
está prestes a revelar um incrível avanço científico que irá responder a duas
das perguntas mais fundamentais da
existência humana. No início da noite,
no ultramoderno Museu Guggenheim
de Bilbau, Langdon e várias centenas de
outros convidados ficam fascinados com
a apresentação tão original de Kirsch e
Langdon percebe que o anúncio do amigo será muito mais controverso do que
ele imaginava. Mas aquela noite tão meticulosamente orquestrada não tardará
a transformar-se num caos e a preciosa
descoberta do futurista pode muito bem-estar em vias de se perder para sempre.
Em pleno turbilhão de emoções e em
perigo iminente, Langdon tenta desesperadamente fugir
de Bilbau. Tem ao seu lado Ambra Vidal, a elegante diretora do Guggenheim que trabalhou com Kirsch na organização daquele provocador evento. Juntos, fogem para
Barcelona, com a perigosa missão de localizarem a pala-

vra-passe que os ajudará a desvendar o segredo de Kirsch.
Percorrendo os escuros corredores de história oculta e
religião extremista, Langdon e Vidal têm de fugir de um
inimigo atormentado que parece tudo saber e que parece até de alguma forma relacionado com o Palácio Real
de Espanha e que fará qualquer coisa para silenciar para
sempre Edmond Kirsch.
Numa viagem marcada pela arte moderna e por símbolos enigmáticos, Langdon e Vidal vão descobrindo as pistas que acabarão por conduzi-los à chocante descoberta
de Kirsch e a uma verdade que até então nos tem escapado e que nos deixará sem fôlego.
Arcélio Sampaio, professor
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Check-List

Todas as manhãs, Zoe Walker faz o mesmo caminho para a estação de metro, espera no mesmo lugar da plataforma e escolhe o seu assento
preferido na carruagem, sem nunca suspeitar que
alguém a observa.
Durante uma dessas viagens, certo fim de tarde, enquanto lê o jornal local, Zoe vê a sua cara
num dos anúncios: uma foto de má qualidade, um
número de telefone e a morada de um website:
FindTheOne.com (Encontra-a.com).
Nos dias seguintes, as fotografias de outras mulheres começam a aparecer no mesmo anúncio, e
Zoe percebe que foram vítimas de crimes extremamente violentos, incluindo homicídio.

Clare Mackintosh passou 12 anos na força policial, incluindo o período em que esteve no Departamento de Investigação Criminal como comandante da ordem pública.
Deixou a polícia em 2011 para trabalhar como jornalista
e consultora para a Comunicação Social, e é a fundadora
do Festival Literário de Chipping Norton. Neste momento,
é escritora a tempo inteiro e vive em Cotswolds com o
marido e os seus três filhos. É patrona da Silver Star Society, uma instituição de caridade com sede em Oxford que
apoia o trabalho desenvolvido pela unidade da Silver Star
dentro do Hospital John Radcliff, no fornecimento de cuidados especializados às mães com complicações de saúde
durante a gravidez.

Com a ajuda de uma polícia determinada, Zoe
procura saber o que está por trás daquele anúncio
perverso, uma descoberta que vai transformar a
sua paranoia em pânico total. Alguém anda a seguir todos os seus passos. E Zoe tem a certeza de
que alguém próximo de si a escolheu como próximo alvo.
Um thriller obscuro, claustrofóbico e repleto de
volte-faces.
Claire Mackintosh apresenta uma série de personagens bem caracterizadas, centrando-se no
universo relacional de casais com vidas diferentes,
entre casamentos sem filhos e outros que resultam de divórcios e assuntos mal resolvidos. Há
algumas reviravoltas bem desenhadas, provavelmente resultado do facto de a autora ter passado
uma dúzia de anos ao serviço da polícia, alguns
deles no Departamento de Investigação Criminal
do Reino Unido.
Augusta Salgado
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Ú l tima Fila
Pedro Veloso, professor
Adaptado de c7nema.net

The Shap e of Wate r - A Form a da Água

No universo de Guillermo Del Toro
(assim o chamaremos) existe toda uma
coletânea de simbolismos, elementos
fantásticos e criaturas mitológicas que
operam conjuntamente como uma metáfora político-social. Talvez seja por isso
que adereçamos a este seu mundo fértil
de dêcors e caracterizações uma profundidade alusiva que muitas das variações
fantásticas atingidas pelo cinema - sublinhando as adaptações das série infanto-juvenis que seguiram moda no rescaldo
do sucesso de Harry Potter e afins - nem

sequer sonharam obter.
Em The Shape of Water deparamos,
indiscutivelmente, com esse cunho autoral, até porque o Cinema do mexicano é
reconhecível, e muito mais a sua colaboração com o ator Doug Jones,
o verdadeiro “homem das mil faces”, um exímio herdeiro do legado
Lon Chaney. Existem esses recortes, aqui e ali, empréstimos de outras
experiências que o cineasta viveu nos seus “anos loucos” por terras de
Hollywood, como as transladações de Hellboy e de Blade ao grande
ecrã, orquestradas numa diluição de mundos secretos com o realismo

formalizado que o espectador indicia como déjà vu.
É verdade que este vencedor do Leão de Ouro no último Festival de
Veneza, um feito para um cinema cada vez mais “série B” ou da infame
etiqueta “cinema de género”, é uma obra pretensiosa, com os truques
baratos da award season, para além de prolongar os lugares-comuns
definidos por este cinema querido, mas é dentro dessa capa de vulgaridade que Del Toro faz das suas para implantar uma rebeldia ao
bem-estar do espectador. Pequenos, mas eficazes atos de ativismo que
tornam The Shape of the Water numa fábula adulta e não tão inocente
como aparentemente se julga. Obviamente que todo este dispositivo
fabulístico segue numa demanda pela despersonalização de um mundo tão nosso, desde a criatura até ao ar agridoce desta América fechada e pintada sob tons de pseudo-medievalismo, tudo servindo como
catarse para um plano maior.

Falar da nossa natureza humana e a atualidade que nos atinge com
subjetividade, sem com isso deixar que a mensagem não seja percetível, é tarefa capaz para a “forma desta água”. Identificamos esses
mesmos elementos paralelos, reconhecidos e experienciados, e apercebemos a trajetória que nos conduz a uma lição “dickeana” da seriedade humana (Phillip K. Dick e não Charles Dickens): o que distingue os
seres humanos dos animais? O que nos torna humanos? Mas ao invés
da singela imagem de androides replicantes, agora vulgarizados por
um cinema de entretenimento ansioso pelo estatuto de adulto (Blade
Runner 2049 sofreu com essa saturação e a queda do dito cinema maduro que teima em marcar presença na principal industria), temos um
protótipo de criatura da Lagoa Negra, a mitologia que se mistura com
elementos invertidos de Hans Christian Andersen (sim, A Pequena Sereia representada por uma muda Sally Hawkins em missão do encanto
ao seu “príncipe”) e os factos históricos distorcidos a perpetuar uma

sensação de paralelismo.
A desigualdade, discriminação e a incompreensão pelo próximo,
matéria evidente em todo este contexto. Sim, por mais rico que seja
o ambiente próspero de Del Toro, ele torna-se previsível e percetível
para o espectador. Não existem leituras agravantes e, possivelmente, é
nesse sentido que The Shape of Water vinga de muitas
construções fantásticas e de ficção cientifica que ultimamente tem sido produzidas, não existindo a pretensão de esconder ou de confundir com intelectualidade.
Neste caso, o Mundo é aberto e apto para todos o usufruírem, quer como crítica sociopolítica, quer como a
fábula adulta pelo qual tem sido vendido.
Se Del Toro é um artesão formidável na construção
desse imaginário materializado, já a música de Alexandre Desplat acompanha esse processo e salienta os já
proclamados tons fabulísticos deste amor intraespécies, que na verdade se refere ao mais antigo dos contos humanos. Dentro daquilo que tem sido produzido
lá para os cantos de Hollywood, The Shape of Water
é uma gema, um brilho reluzente de um cineasta que
nos fascina através da criança que vive dentro de nós.
Simplesmente honesto.
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Check-List

		 Blac k Pant her
Muito se tem falado deste Black Phanter como uma oportunidade
de dar tempo de antena a um super-herói negro numa megaprodução no grande ecrã, parecendo - às vezes - que ele é pioneiro nessa
abordagem. E quando falamos de super-heróis, falamos de super-poderes, pois ao seu jeito, a história de grande heróis dos afro-americanos já chegou ao cinema, com Malcom X, Martin Luther King ou
até Thurgood Marshall, curiosamente protagonizado por Chadwick
Boseman.
Já no Universo das adaptações de comics a bem dizer, se é verdade
que Spawn foi reduzido a um nicho de culto, Luke Cage ao streaming,
e Falcon a um papel secundário de adereço na saga Vingadores, Capitão América e Homem Formiga, o mesmo já não se pode dizer de
Blade, que conquistou os cinemas nas décadas de 1990 e 2000, com

Wesley Snipes como figura de proa.
A grande diferença desta produção em relação à citada é que não
é só é um homem negro que está na liderança dos eventos, mas
que todo o elenco e a maioria dos lugares cimeiros na equipa técnica, também o são ocupados por afro-descendentes. Mais, a história
passa-se entre os EUA e África, tem reflexos e ligações na própria
história da raça, mas também em pontos universais dos tempos que
correm, funcionando assim como uma alegoria em várias dimensões
e uma fuga aos esterotipos - claro está, empacotada e vendida de
forma industrial através da forma de cinema escapista e espectacular.
Nesse registo limitado que todos os filmes da Marvel têm, do
verem o entretenimento como um fim absoluto - há que dizer que
Black Panther é dos mais interessantes e conseguidos trabalhos da
marca, não só pela técnica, que com suficiente criatividade nos oferece um visual extremamente rico e interessante, mas também no
que toca a narrativa, ao balanço entre as relações das personagens,
sem nunca esquecer uma mensagem política e social de unidade entreajuda entre povos (em detrimento de protecionismos), onde “se

deve construir pontes e não muros”, e o inevitável humor.
Neste sentido, Ryan Cooglar (Creed) consegue balancear o tom
frenético de cenas de ação, numa linguagem derivativa e por vezes

demasiado próxima à dos videojogos, com os momentos mais dramáticos como nas tragédias grega (a reversão) e Shakespeareana,
não só no triunfo espiritual perante as adversidades, mas também
na presença dos chamados alívios cómicos, aqui entregues a Letitia
Wright, no papel de Shuri, Andy Serkis como o vilão Ulysses, e Martin
Freeman como o agente da CIA Everett
K. Ross. Este trio não oferece apenas
inteligência (Wright), anarquia (Serkis)
e consciência política (Freeman), mas é
a principal fonte do humor que o filme
oferece.
No que toca a outras personagens,
se Daniel Kaluuya (de Get Out) se revela o elo mais fraco e inconstante na sua
transformação, Danai Gurira é a verdadeira “bomba” em termos de charme e
força, ofuscando mesmo, quando está
em cena, não só Lupita Nyong’o no papel da idealista Nakia, como Boseman

- o nosso T’Challa/Black Panther.
Sobre T’Challa, temos de dizer que
há bastante sapiência na forma como
o ator aborda a personagem, bem longe da vivacidade, alguma arrogância e
definitivamente sentido provocatório
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como o vimos no já citado Marshall. Aqui,
como príncipe herdeiro do trono transformado em líder absoluto com enormes
necessidades de “diplomacia”, Boseman
entrega uma prestação segura, calma, contemplativa, mas que nunca perde a chama
e o seu carácter místico, onde não faltam
tantas dúvidas como certezas, e uma passagem ‘prática evolutiva, num crescendo tão

emocional como racional.
Quanto a Michael B. Jordan, ator fetiche
de Coogler, este consegue com os seus trejeitos de afro-americano criado no “Hood”
tentar entrar num mundo que também lhe
pertence, mas do qual está profundamente
desenraizado - quer em termos na maneira

de estar, agir, pensar e atuar.
Já tecnicamente, e apesar dos milhões envolvidos, denota-se uma ligação emocional
no processo criativo do Universo Wakanda,
que vai desde os cenários da cidade (afrofuturista e afropunk), à decoração de interiores (entre os elementos tribais
o
do passado e a sua evolução longe das influências coloniais), passand
os
acentua
que
a
fotografi
na
até
e
onora
pelo guarda-roupa, a banda-s
tons e ambiente do continente africano, “em plena consonância com
a
a diáspora africana”, num misto entre “a mitologia, a arte, a política,
ciência e a ficção científica” que se afasta do exotismo dos filmes postal.
O ex-líbris dessa representação de trabalho apaixonado é o guarda-roupa desenvolvido por Ruth E. Carter. Esta, em consonância com todos
os elementos da direção artística, procura definir a moda afrofuturista do
“El Dorado” africano, recorrendo a influências Masai, Suri, Himba, Turcana e Tuareg (nas tonalidades, adereços, bordados, formas/geometria das
pinturas) para incutir - quando o deve fazer - um olhar urbano com uma
veia punk afastada da afirmação política ou descuido - em entrevista,
Carter confessou influências das linhas de Issey Miyake, o pensamento

zulus), distante do look progressista que as personagens mais jovens tendem em apresentar - um reflexo também do progresso do pensamento
dos que pretendem uma ligação de Wakanda com o mundo.
O resultado final é deslumbrante, ainda mais sublinhado pelo maior
brilho, contraste e saturação que Rachel Morrison, na cinematografia,
aplica a grande parte do seu trabalho, fugindo assim ao padronizado
mundo da fotografia “plana” do Universo Marvel, que procura uma
maior coerência e consistência dentro e fora dos seus filmes, vistos mais
a
como um pacote de obras que trabalhos individuais que se cruzam
determinado ponto.
Esse brilho e maior luminosidade que Morrison acrescenta, especialmente nas cenas diúrnas em que filmou com maior nebulosidade (mas
também nas noturnas quando estava presente luz artificial), permitem
ao espectador entrar de forma sugestiva nos espaços geográficos em que
tudo se desenrola. Veja-se a nitidez das gotículas em contraste com as
peles nas cenas de luta, ou, noutro registo, já no campo onírico, na fluiavant garde de Stella McCartney, e as formas de Gareth Pugh.
dez com que regista o encontro “no além” entre T’Challa e o Pai, tudo
Em paralelo, surge também uma visão mais clássica nas figuras reais sobre tons azuis, lilás e violeta, que transmitem não só um estado de
(veja-se Forest Whitaker, ou Angela Basset, cuja coroa tem influências
delírio e meditação, mas também conforto,
segurança e peso do legado - marcado ainda
na paisagem africana com os vibrantes, luminosos e atentos olhos vigilantes de um par

de panteras dispostas numa árvore.
Uma nota ainda para o trabalho da montagem, a quatro mãos, onde não falta o
habitué (no cinema de Coogler) Michael P.
Shawver e a já com experiência no Universo
da Marvel, Debbie Berman (Homem-Aranha:
Regresso a Casa). A dupla entrega um trabalho bem entrecortado, com especial destaque para uma cena filmada na Coreia do Sul
(que parece estar apenas na narrativa para
existirem cenas atraentes ao mercado asiático), em que o realizador teve no terreno um
editor a cortar as imagens em tempo real
para capturar todo o frenesim da sequência
ao pormenor.
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Check-List

Earl y Man - A Idad e da Pedr a
Está escrito naquilo que chamamos a “História do Homem”,
que desde a descoberta do fogo
uma criatura sapiente conseguiu
por fim moldar o seu redor em
prol das suas necessidades, com
isso tornando possível a sua própria alteração. De homo habilis ao
Cro-Magnon, a espécie humana
foi capaz dos maiores feitos, esses que o colocaram numa posição acima de qualquer outra raça
animalesca que caminhava sobre
o planeta.
Early Man (A Idade da Pedra)
não é a habitual jornada alusiva a
Era uma vez… O Homem (Il était
une fois… l’homme, de Albert Barillé) que iria resumir em hora e meia e com os habituais gags do seu
estúdio – Aardman – toda essa viagem ao moderno hominídeo.
Nada disso, aliás existe um dispositivo mais aprofundado nesta animação stop-motion, uma tentativa de consolidar a nossa importância
como humanos, a partir do simples facto de termos tornado espectadores. Confusos? Aliás, como esclarece a filosofa francesa Marie-José
Mondzain no seu célebre ensaio, a conversão do homo sapiens a homo
spectator (homem-espectador) é a capacidade de olhar para a imagem
e ir para além do ato de contemplar, refletir e atribuir a representação
aos meros traços desenhados e cravados em pedra. É a arte rupestre,
os mistérios ou os simples devaneios artísticos dos nossos antepassados, e possivelmente a primeira tendência antecipadora do Cinema, o
veiculo pré-histórico de narrar ou apresentar uma mensagem pronta
a ser encriptada.
E são essas gravuras no qual concentra o núcleo de toda a intriga
“futebolesca” deste Early Man, mais dos que evidentes “chutes na

bola” que um grupo de homens das cavernas, no intuito que reaver
as suas terras, terão que executar em frente à chamada “civilização”. E
novamente, são esses testemunhos pictóricos que arrancam e desfiam
todo este enredo contaminado pela astúcia dos gags e pela proeza de
o fazer sem ridicularizar qualquer faixa etária. Tendo a batuta de Nick
Park, um dos “cabecilhas” dos estúdios Aardman, responsáveis de
êxitos como Wallace & Gromit e Chicken Run (A Fuga das Galinhas),
Early Man é um objeto lúdico de animação sofisticada, conseguindo,
em paralelismo com o seu primo americano Laika, fundir o tradicional
e árduo stop-motion com o CGI (aqui utilizado somente como segunda
demão).
O resultado é gratificante para os olhos da mesma forma que as
personagens conseguem emancipar dos iniciais códigos de caricatura.
Porém, é também sabido que nesta história de uma liga de futebol
a atravessar os primeiros passos do Holoceno exista um certo quê de
“freedom” às burocracias estabelecidas por outrem. Em língua mais
atual, as provocações do Brexit que
caíram aqui como inequívocos, que
segundo algumas fontes, Park escrevia tempos antes do fenómeno
sociopolítico acontecer. Talvez esse
equívoco atribua ao filme um inesperado cariz crítico, vestindo com
uma máscara de moralismos encharcados neste tipo de produções.
Mas sim, Early Man recorre facilmente à sapiência, assim como evidencia o seu lado mais “primitivo”,
a sujeita emoção.
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Red Spar row - A Agen te Verm elha
O pano ergue-se. A orquestra arranca o primeiro acorde, preenchendo o teatro com uma melodia rompante e furiosa. Por fim, entra em
cena a estrela, a dançarina que exibe toda a sua destreza, dirigindo-se
graciosamente para a luz do holofote que a ilumina de essencial natureza.
Ela é a rainha do palco, e todos os olhos da ópera a seguem como
se tivesse sido decretado pecado perder de vista qualquer movimento
que seja produzido pelo seu corpo delicado. Contudo, a alguns metros
dali, um outro “bailado” decorre, um americano vagueia pelo jardim
noturno em busca da sua “toupeira”, o infiltrado/aliado na sua luta
contra o sovietismo oculto mas presente.
O encontro destas duas figuras misteriosas vai-se revelar uma emboscada, da mesma maneira que a dançarina será traída pelos movimentos adversos do seu companheiro de dança. Que tragédia… em
ambos os cenários. Aparentemente, nada de relacionado existe nesta
convergência temporal, mas há uma carnalidade entre estes dois momentos nesta intriga imaginada por Jason Mathews, no seu bestseller:
Red Sparrow.
À primeira vista, eis mais uma oportunidade de Hollywood seguir
a sua infernal busca pelos antagonistas vermelhos - a União Soviética
bem entranhada na memória do cinema de espionagem dos anos 60 e
70 - continuando a persistir em velhos rancores (provavelmente nunca
expirados) e atribuir o seu quê de pastiche em todo este cenário. É
a Rússia “gringa” a pairar como a ameaça num filme sem atitude de
esquivar os seus evidentes maniqueísmos, até porque justiça e medo
apenas estão distanciados por 4 km.
Mas face a isso, o grande dispositivo de Red Sparrow fez escola na
formação de novas Mata-Haris - a piscar os olhos às aventuras trágico-eróticas de Tinto Brass (Salon Kitty, 1976), revelando-se o novo
produto de Francis Lawrence num objeto no mínimo sedutor; quer
no requinte técnico-narrativo (a primeira sequência encadeada é um
exemplo grandiloquente disso), quer na construção da intriga, mantendo-se longe dos lugares-comuns do convertido cinema de ação
(apesar da palavra-chave espionagem nunca ser uma “tag” para esse
reconhecíveis códigos).
Essa sedução é trazida com tamanha frivolidade graças a Jennifer

Lawrence, que tendo em conta aquilo que vimos em mother!, ou seja,
a sua capacidade de se sujar, humilhar, submeter aos métodos dos
seus realizadores, a convertem num habitual farrapo. Arrisco a afirmar
que este é o papel mais trabalhado da sua carreira (mesmo que o sotaque artificial seja embaraçoso), mas provavelmente, em tempos de
#metoo e de um dito puritanismo que ressurge a olhos vistos, a sua
presença seja uma via para adensar Red Sparrow. Aqui, o arquétipo
inicial transforma-se numa ode à “Força do Sexo
Fraco”, um universo onde o ser masculino revela
as suas maiores fraquezas e esclavagismos frente às “armas secretas” das mulheres.
A qualquer momento sentimos que o filme de
Francis Lawrence anseia explodir do seu formalismo técnico (invejável tendo em conta as muitas produções do género) e da sua agressividade
inerente, quebrando os códigos definitivamente.
Mas já sabemos o que a casa gasta. Por outras
palavras, Hollywood anda à deriva do fácil mercado. Isso torna-se numa espécie de travão para
Red Sparrow, um filme mais interessante nas entrelinhas do que na sua fasquia. E tal como a natureza da sequência inicial, existem constantes
oscilações: a graciosidade de um lado, a imperatividade do género do outro.
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Check-List

H ot P oi n t - iTe k

Começar o ano com as melhores
novidades tecnológicas
A CES 2018, considerada de forma unânime como a maior feira de tecnologia do mundo, teve lugar em janeiro passado, em Las Vegas.
As novidades foram muitas: realidade virtual avançada, robótica ou
apresentação de mais e mais gadgets.
Segundo o site Observador, que contou com emissários no certame,
foram inúmeras as novidades apresentadas, destacando-se, no entanto,
algumas entre as demais.
Aqui fica um TOP 3 que irá cativar a maioria dos nossos alunos:
1 - Realidade virtual wireless
A gigante HTC e a Valve anunciaram o novo modelo dos seus óculos de
realidade virtuais, os HTC Vive Pro. Ainda sem data para lançamento oficial, nem preço anunciado, têm uma qualidade de imagem 78% superior
aos atualmente disponíveis, os HTC Vive, e um design mais ergonómico.
A grande novidade foi, contudo, a apresentação do Vive Wireless

mas o interesse criado pelo Vuzix poderá ser o início da massificação do
mercado de smartglasses.
3 - Smartphone com sensor de impressões digitais no ecrã
Com a mais recente moda dos smartphones, em que os ecrãs ocupam
todo o espaço possível dos aparelhos, desbloquear rapidamente telemóveis como o iPhone X ou o Samsung S8 tornou-se um desafio.
Apesar de o reconhecimento facial ser uma das novas tendências, o
sensor de impressão digital continua a ser a forma mais rápida e eficiente para abrir o menu. Para isso, e contrariando a tendência de colocar estes sensores na traseira dos equipamentos, a Vivo apresentou o primeiro smartphone com um sensor de impressões digitais embutido no ecrã.

Adapter, um dispositivo que permite utilizar os óculos de realidade virtual sem estarem ligados por cabos a um computador, tornando a experiência bem mais prática.
2 - Smartglasses, óculos inteligentes
Já é possível ler SMS ou posts nas redes sociais nas lentes dos óculos
para ver. A empresa Vuzix cativou a indústria com os seus óculos que
permitem, através das lentes, ler as notificações do smartphone, tirar fotografias e falar com a assistente virtual da Amazon, para uma interação
mais fácil com o aparelho.
Os Vuzix Blade estão previstos sair no mercado já em 2018, com um
preço a rondar os 980 euros. A bateria, em utilização, só dura duas horas,
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Recolha e adaptação: Arcélio Sampaio, professor
Fonte: observador.pt, artigo de Manuel Pestana Machado

H ot P oi n t - P l a y Z o ne
2018 promete ser um ano fértil em jogos de vídeo.
A crescente perfeição dos gráficos, jogabilidade e
potencialidades das várias plataformas aproximam

cada vez mais o mundo virtual da realidade.
Seguem-se alguns títulos que prometem “abalar”
2018:

C r a ckdown 3
O lançamento de Crackdown 3 estava previsto para novembro de
2017, porém, segundo a Microsoft Studios Publishing, era necessário
mais tempo para o desenvolvimento do jogo, para que estivesse em
perfeitas condições aquando do seu lançamento oficial.
Crackdown 3 é um jogo de ação, third person shooter, com os todos
os elementos do jogo a poder ser manuseados, destruídos e arremessados pelo nosso personagem.
O jogo será lançado para Xbox One e PC e ainda não possui uma
data específica para o lançamento, ficando provavelmente dentro do
primeiro semestre de 2018.

Far Cry 5
Mais um jogo da consagrada família Far Cry a ser lançado em 2018.
Neste título, o cenário do jogo é a cidade de Hope Country e conta com
um enredo com uma temática que envolve cultos religiosos apocalípticos, sequestros e lavagem cerebral.
A nossa tarefa é lutar contra uma seita para que a população de
Hope Country volte a viver em paz e segurança. O jogo será lançado
para as três plataformas, Xbox One, PC e PlayStation 4. Certamente um
dos jogos mais esperados de 2018.

Th e L as t of U s , P a rt I I
O segundo jogo da franquia passa-se 5 anos após o primeiro e 25
anos após os eventos da epidemia causada pelo fungo cordyceps.
Com inúmeros fãs expectantes, The Last of Us, Part II, produzido pela
Naughty Dog, ainda não tem uma data de lançamento, mas a previsão
é que saia ainda em 2018 para a plataforma da Sony, a PlayStation 4.

The Crew II
The Crew II promete muito mais emoção do que o primeiro jogo,
com todo um mundo de possibilidades quase infinitas para explorar e
uma centena de desafios que aguardam os jogadores neste novo jogo.
O lançamento está previsto para o começo de 2018 para Xbox One e
PC.
Recolha e adaptação: Arcélio Sampaio, professor
Fonte: oficinadanet.com.br, artigo de Vinicius Schulz
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Check-List

H o t Poin t - A p pDr o i d
Android

iOS

A u tom at i z a o Te u Sma r tphone
C o m o o S i lenc i a r A u t om a t i c a me n t e
ao En tr a r N u m D e t e r m i n a d o L oc a l

As muitas potencialidades da aplicação
IFTTT (If This Then That) levam a que possamos criar ações nos mais variados cenários.
Claro que importa ter uma boa integração
com os mecanismos que podemos usar
mas, para isso, este serviço está constantemente a criar novidades.
A dica desta edição do Leituras vai-te
fazer poupar tempo a silenciar o telefone
através da tua localização e serve para todos os que se esquecem de silenciar o telefone sempre que chegam à escola ou ao
local de trabalho, ficando assim sujeitos a
problemas caso este toque.
A sua utilização é automática, como tudo
o que se espera do IFTTT, e apenas requer
que indiquem qual o local onde querem
que ele seja ativado. Claro que é necessário
que tenham o IFTTT instalado e configurado no smartphone.
Esta receita do IFTTT usa a localização do
telefone para avaliar se deve ou não ativar
a ação definida, que, neste caso, será a de
silenciar o smartphone. São estas as duas
regras a serem ativadas.
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O primeiro passo é a criação de uma nova receita. Para isso, carreguem
no botão + que encontram na interface do IFTTT. De seguida, devem carregar no botão this, para indicarem o que fará desencadear a ação.
Escolham então Location, para que possam definir o sentido e a área
de atuação. No passo seguinte, devem indicar que o interruptor irá ser
usado sempre que entrarem numa determinada área: You enter an area

Claro que, de seguida, devem indicar a área onde querem definir a
vossa fronteira. O zoom, maior ou menor, ajuda a definir a fronteira dessa mesma área onde querem que a ação decorra.
Por fim, e depois de definirem a área de ação, devem terminar este
passo com o carregar no botão “visto”, que está no canto superior direito.

Agora que definimos a área de atuação, é altura de definirmos o que
queremos que aconteça. Carreguem então em that para escolherem a
ação.
Na lista apresentada de seguida, devem escolher Android Device,
para iniciarem o segundo processo.
O que se pretende é que o smartphone não emita qualquer som sem-

pre que recebe uma chamada. Para isso devemos escolher a opção Mute
ringtone.
Podem definir um passo final nesta ação, indicado se querem que a
vibração esteja ativada ou não. Podem alterar a opção, selecionando-a.
A criação desta receita é terminada neste ponto, em que verificam as
condições e as ações e que definem se querem receber ou não notificações sempre que esta receita for executada.

Algo que devem fazer também de seguida é criar uma regra similar,
aplicada à mesma área, mas que reativa o toque do telefone sempre que
saírem desse local. O processo é idêntico ao explicado, com a exceção da
ação no vosso smartphone.
Daqui em diante, e sempre que entrarem na área definida, que pode
ser a escola, o local de trabalho ou até a vossa casa, o vosso smartphone
irá entrar no modo silencioso, garantindo que não se esquecem deste
passo.
Pedro Veloso, professor
Adaptado de pplware.sapo.pt
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Em

Alta
Baixa

Eu acho que o “Leituras” é um jornal muito
importante, pois é um meio de comunicação
destinado aos alunos que aborda vários assuntos da nossa escola CIOR. É um veículo
de comunicação do interior para o exterior,
envolvendo a comunidade escolar e a comunidade envolvente. As rubricas que eu mais
gosto são o Livre-Trânsito, Check-List e Em
Alta Baixa. Para terminar acho que o jornal
“Leituras” tem um trabalho muito importante e essencial para a escola CIOR.
Susana Costa, ASC14

O jornal “Leituras” é uma fonte de comunicação entre alunos, professores e funcionários da escola. Através dele temos
acesso a muitos assuntos da escola. As
informações do jornal são bem organizadas e bem estruturadas. Deste modo,
acho que o “Leituras” é fundamental na
nossa escola, porque podes saber de todas as atividades realizadas e das informações relevantes.
Paulo Cardoso, PM3

O jornal “Leituras” é um meio de informar as atividades que decorrem ao longo
do período, visitas de estudo, estágios e
prémios atribuídos aos alunos. É bem organizado, simples e dinâmico. É a melhor
caraterização que posso dar ao “Leituras”. Gosto muito de ler o jornal porque
informa sobre assuntos quotidianos do
interesse de cada aluno e das tecnologias
que vão saindo no mercado. É de louvar
o trabalho e o esforço para realizarem
este jornal.
No jornal “Leituras”, a rubrica que mais
aprecio é a dos jogos, pois ficamos a conhecer as novidades ao nível dos jogos e
das tecnologias que vão saindo ao longo
do ano e o “Daily-English”.
Joel Rodrigues, MA9
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O jornal “Leituras” é um meio de comunicação a que os alunos têm acesso para
se manterem a par de todas as atividades realizadas dentro e fora da nossa
escola. Na minha opinião, o “Leituras” é
uma boa influência para os alunos, pois
faz com que nós, alunos, nos motivemos
para um futuro melhor. A parte do jornal
que gosto mais de ler é a “InternaCIORizando”, porque dá-nos a conhecer os
projetos internacionais realizados pelos
meus colegas.
Pedro Lemos, MA10

O Jornal “Leituras” é uma fonte de informação para toda a comunidade escolar,
penso que está muito bem conseguido e
estruturado. Informa-nos acerca do que
se passa na escola, sobre estágios, intercâmbios, mas também tem uma parte de
lazer, o que acho interessante (opiniões
sobre filmes, videojogos, desafios, etc).
Em suma, acho que quem o realiza faz
um excelente trabalho.
Diogo Rocha, El23

ADN
Bi l h e t e d e I d e n t i d ade
(In )Confidên ci a s

Um livro que gostaste de ler
“Uma promessa para toda a
vida”, de Nicholas Sparks
A música da tua vida
“Só uma Vibe”, Dengaz
A frase que mais te irrita
“A sério tipo… tipo…”
O meu nome é Susana Maia.

O filme que mais te marcou
“Hachiko- Amigo Para Sempre”

Moro na Freguesia de Cambeses, Barcelos.

Cinema ou teatro?
Cinema

Nasci no dia 19 de janeiro.

Fast food ou comida tradicional?
Comida tradicional

As pessoas dizem que tenho jeito para a diplomacia.

No dia do meu aniversário gosto que me felicitem.

Produzo muito mais quando acredito no projeto.
Disciplina preferida
Psicologia

Sinto-me feliz quando proporciono gargalhadas aos meus filhos.
Comovo-me com olhares e sorrisos.

Artista de cinema preferido
Brad Pitt

Adoro uma boa conversa, um bom filme, uma boa música e boa comida.
Detesto ignorância, preconceito e má criação.

Animal de estimação
Cão

Num filme interpretaria a personagem de mim mesma.

Sobremesa preferida
Bolo de bolacha

Um dos meus sonhos é superar algumas limitações.
Acredito que a CIOR é uma boa escola.

De quem gostarias de ler as memórias
Da minha família

O Leituras para mim é credível, atrativo e intimista.
Se fosse um animal seria um elefante, pois são inteligentes, empáticos,
curiosos, têm boa memória e estão em perigo de extinção.

A viagem de sonho
Maldivas

Por um dia gostava de ser adolescente no século XXI.

Homem Ideal
Fiel, bom humor, divertido e simpático

Se ganhasse o Euromilhões dava uma volta ao mundo, fazia voluntariado
e usufruía de algumas excentricidades.

Qualidades que mais aprecias
Honestidade

Os computadores para mim são uma ferramenta de trabalho.
O que faltou perguntar foi... “Se tivesse oportunidade gostaria de
conhecer...”.

O que não dispensaria numa ilha deserta
Boa companhia e comida
Ana Fachada, ASC14

[ 51 ]

Cofinanciado por:

