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Antecâmara

Editorial
Os professores vão mais além!

Não param de chegar notícias sobre corrupção nos mais diversos se-
tores: financeiro, económico, desportivo, associativo, político… Foram-
-se os valores da honradez, da honestidade, da integridade. A justiça é 
lenta, demasiado lenta! O povo, esse que trabalha (muito!), desconta (e 
quanto!), assiste impotente aos roubos, às discrepâncias salariais entre 
gestores e demais colaboradores, à impunidade! E tudo se vai arrastan-
do, num andamento lento, sem que vejamos um epílogo. As instituições, 
que nos deviam proteger, combatendo injustiças e castigando os crimi-
nosos, perdem credibilidade e abrem caminho à indignação, à revolta. 
Urge pedir contas a quem não cumpre, a quem confunde governar com 
governar-se.  

Termina agora o ano letivo e muitos estudantes vão-nos deixar. Uns 
vieram por opção, outros por sugestão, e todos no exercício de um di-
reito: a frequência da escola, o direito a aprender. Alguns chegaram com 
percursos escolares turbulentos, cujo trajeto era preciso descobrir e nele 
apostar, outros com caminhos e metas bem definidos; todos, com maior 

ou menor consciência e lucidez, na CIOR procuraram o conhecimento, 
a formação pessoal, escolar, profissional. Aqui encontraram professores 
que a eles se entregaram. Aqui encontraram professores que não desis-
tiram. Aqui, diária e persistentemente, com brio e orgulho na profissão, 
modelaram jovens, orientaram famílias, indo muitas vezes além das suas 
obrigações profissionais, cujas fronteiras não estão definidas. Os profes-
sores vão para além delas. Muito além! 

Por isso, os professores ao pódio! Atafulhados em burocracia, e com 
salários pouco dignos, afagam e castigam se necessário, formam jovens, 
apontando-lhes o caminho da honradez, do trabalho, da retidão, da éti-
ca. Fazem a ponte do saber, fomentam a autoestima de cada estudante, 
a crença nas capacidades, no estudo, no trabalho, na VIDA! 

Os professores vão mesmo mais além! 
Para constatar tudo isto, basta ler atentamente os 60 números da re-

vista LEITURAS da CIOR. Podemos dizer que é uma revista adulta e expe-
riente, registando desde 1998 o pulsar da CIOR.

CR

CR

Aumento da Natalidade – Os nossos professores estão cada vez mais 
empenhados na contribuição para o aumento da natalidade do nosso 
país. A professora Ilda Dias foi mãe do Henrique e o professor Pedro Silva 
foi pai do Guilherme. Não foi ao mesmo tempo, nem no mesmo lugar, 
mas quase. Aos pais e aos rebentos as maiores felicidades.

Feira de Formação, Qualificação e Emprego – Foi dinamizada pela Câ-
mara Municipal e integrada na Quinzena da Educação, em abril, no Lago 
Discount, em Ribeirão. A CIOR esteve presente com um stand, no qual 
apresentou os seus cursos que estarão disponíveis no próximo ano letivo 
e os diversos projetos concretizados.

Mobilidades – Foram dias e dias e meses e anos em projetos Erasmus 
+. Mais uma vez, neste ano letivo, a CIOR não ficou em casa e moveu-se 
nas mais diversas mobilidades que envolveram alunos e staff. Fomos en-
sinar o que sabemos fazer e aprender como se faz lá fora!

Pró ano há mais… muito mais.

O regresso do Professor Armindo Evangelista – Depois de uma au-
sência não desejada, o professor Armindo regressou ao trabalho. É com 
muita satisfação que o vemos diariamente nas salas de aula e nas ofici-
nas. 

Finalistas, finalistas, finalistas – Pró ano já não haverá campainhas 
a tocar, professores a ralhar, testes para fazer, exames para recuperar, 
PAP para defender … outros trabalhos se avizinham… talvez mais difíceis 
ainda!

Estamos confiantes que enfrentarão os desafios com sucesso! Vão à 
luta e boa sorte! 

Oferta formativa 2018/2019 – Uns vão e já estamos a preparar a rece-
ção a outros. No próximo ano, teremos os Curso Profissionais de Técnicos 
de: Animação Sociocultural; Instalações Elétricas; Eletrónica, Automação 
e Comando; Manutenção Industrial - Mecatrónica Automóvel; Produção 
Metalomecânica – Programação e Maquinação e Restauro Automóvel 
de Clássicos (aguarda aprovação).

Além disso, teremos também Cursos de Educação e Formação de: 
Operador de Máquinas e Ferramentas CNC; Mecânico de Automóveis 
Ligeiros e Cuidador de Crianças e Jovens.

Autocarro da CIOR – Tal como noticiamos, em primeira mão, no Leitu-
ras 58, o nosso autocarro tem nova roupagem. Quem ganhou o concurso 
de design não sabemos, mas ficou lindo de morrer! Passeia-se majestoso 
e convencido de que é o mais bonito da cidade. E nós também achamos 
que sim!

Feira Medieval e Viking – Decorrerá de 5 a 8 de julho um novo re-
gresso ao passado. Os Vikings invadirão outra vez Famalicão, tal como 
fizeram há mil anos atrás. Trata-se de uma recriação, organizada pela 
turma de Animação Sociocultural, do 12º ano, e apoiada pela Câmara 
do Município de Famalicão. É uma das atividades mais mobilizadoras da 
nossa escola e da nossa cidade. El rei decretou, e nós aprovamos, que 
ninguém fique em casa nestas feiras!

Mundial de futebol 2018 – Este é ano de mundial! Os nossos enviados 
especiais foram para a concorrência, por isso não temos o acompanha-
mento online dos eventos. Mesmo assim, não tiramos os olhos do tele-
visor, roemos as unhas, pulamos e vibramos com os nossos heróis, que 
nos representam na Rússia. A CIOR apoia incondicionalmente a seleção!
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Sempre que iniciamos um novo caminho, um novo trajeto, um novo 
sonho, vêm-nos naturalmente à memória sábias frases, de autores que 
estimamos, ou expertos ditos de saber e de sabor popular - provérbios 
- que funcionam como vozes adjuvantes ou oponentes e que vão nor-
teando a nossa ondulante e fértil imaginação até à concretização daquilo 
a que chamamos ideia. 

O belíssimo verso que encima estas linhas e que nasceu da fecunda 
genialidade do grande poeta-professor Sebastião da Gama é uma ins-
piração para qualquer aventura a iniciar. Podia até ser o slogan da esco-
la, porque retrata a alma das suas gentes que, quotidianamente, criam, 
creem e querem uma escola cada vez mais dinâmica, empreendedora, 
humanista, proativa, ousada e feliz!

Incompreensivelmente sabemos, hoje, que a formação e o ensino não 
são benquistos no seio dos alunos: gostam da escola, mas não de escola, 
isto é, não a consideram mel, nem ao que lá se passa, porque implica 
concentração, dedicação e esforço; numa palavra: trabalho! Que desafio 
para os agentes educativos! Tomando isso como realidade insofismável, 
ousamos Identificar-lhes todos os dias um melhor futuro, apontar-lhes 
para pequenos sonhos que os transportarão a vidas mais felizes. Pro-
curamos dar cor ao seu futuro, através da inovação, da criatividade, do 
inusitado, do inefável. Persistentes, recusamos do fruto a metade e da-
mos asas ao bichinho álacre e sedento que habita em nós. Então, saímos 
da caixa. Passou já quase um ano sobre a celebração do protocolo com 
O Museu do Automóvel Clássico. Ganhamos mais espaço, uma nova e 
moderna oficina, um excelente parceiro estratégico que fortalece a nos-
sa rede na área da mecatrónica automóvel. E acalentamos já um novo 
sonho com a tentativa da criação e homologação de um novo curso na 
área do Restauro dos Clássicos.

Entretanto, já se ouvem arautos a apregoarem a Feira Medieval/Viking 
que voltará a marcar a agenda cultural do município, em mais uma edição 

a realizar-se, de 5 a 8 de julho, nos Jardins 
Dª. Maria IIª. Uma gigantesca recriação his-
tórica envolvendo cerca de 500 figurantes, 
num projeto que, desde o início, tem sido 
desenvolvido pela CIOR, com a colabora-
ção da Câmara Municipal e o incondicional 
apoio da comunidade escolar, de toda a co-
munidade escolar: das famílias, dos alunos, 
dos alunos de todos os cursos; num projeto 
culturalmente poliédrico e multidisciplinar, 
pensado e desenhado no âmbito curricular 
do curso, trajado de PAP (Prova de Aptidão 

Profissional). Não é isto a articulação de conteúdos, de diferentes disci-
plinas de diversas áreas, de cursos distintos? Não será isto a aplicação da 
metodologia do trabalho de projeto, dado que a aprendizagem se torna 
mais sólida e duradoura, fundamentada nos problemas e situações reais, 
permitindo desenvolver de forma global e transversal as capacidades e 
competências dos alunos? Nesta Feira Medieval Viking, os alunos são 
músicos, atores, malabaristas, acrobatas, cavaleiros, cuspidores de fogo, 
bailarinas, medievais, vikings, mercadores… e planificadores, gestores, 
organizadores… cabos e setas.

Numa outra vertente, participamos em projetos irreverentes e sedu-
tores imergindo os alunos em conhecimento e inovação: na Roboparty, 
no IDroneCup, no F1 Schools… Rompemos céu e terra, com abundantes 
mobilidades internacionais, proporcionando, todos os anos, a seis, sete, 
oito dezenas de alunos, vivências inauditas em diferentes países euro-
peus. 

E saímos novamente da nossa caixa, da nossa pequena e fragmentada 
caixa, que nos faz aguçar cada vez mais o sequioso engenho. Mais uma 
vez, o sonho! “Partimos. Vamos. Somos.” O parceiro é ótimo: a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Famalicão, que há de disponibilizar, breve-
mente, uma área de aproximadamente 500 metros, no Lago Discount, 
para a criação de um Centro Interpretativo Medieval/Viking. Será uma 
Feira permanente, com vivências e atmosfera medievais. O Centro In-
terpretativo estará, um dia, aberto ao público, firme na pedra basilar da 
animação, da animação dinamizada pelos alunos, pelos nossos alunos de 
animação, e para crianças e jovens, para escolas; com valências de natu-
reza pedagógica, museológica, didática e, quem sabe, um dia, de apoio 
ao trabalho de investigação, de vindouros animadores, ou simplesmente 
de curiosos. Este centro terá o enfoque nas matrizes culturais e educati-
vas, promovendo e valorizando o património histórico dos nossos avoen-
gos. Procurará estimular a apetência da comunidade para o conhecimen-
to da história local e a importância da pre-
servação dos valores identitários. Será, por 
certo, um espaço atrativo, interativo, com 
novas tecnologias, um misto de inteligência 
artificial e humana. “Chegamos? Não Che-
gamos? “ Inspirados pelo poeta-professor, 
prosseguiremos no novo caminho: “Haja ou 
não haja frutos, pelo sonho é que vamos!”

A.D & J.P 

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

Pelo Sonho é Que Vamos!
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E M  F O C O

Empresa 4SAT
Colabora com a CIOR

Com a transição dos cursos profissionais de Eletrónica, Automação e 
Comando e de Instalações Elétricas para o regime de UFCD (Unidades 
de Formação de Curta Duração), a CIOR convidou empresas de renome 
nacional e internacional para nos auxiliarem no apetrechamento dos 
nossos laboratórios, sob a forma de parceria, com as mais modernas e 
adequadas tecnologias e equipamentos.

Prontamente, a empresa 4SAT, do Grupo SINUTA, disponibilizou-se 
para nos visitar e perceber, in loco, as reais necessidades para que pos-
samos proporcionar aos nossos alunos as aprendizagens que o tecido 
empresarial necessita.

Assim, entre ferramentas, conetores, cabos, antenas, moduladores, 
repartidores satélite, tomadas separadoras, pigtails, mangas para fu-
são, audioporteiros e videoporteiros, a empresa disponibilizou, ainda, 
uma máquina de fusão profissional para fibra ótica, de modo a permitir 
aos nossos alunos o contacto com uma ferramenta cada vez mais pre-
mente no nosso quotidiano e síncrona com as novas regras ITED (Insta-
lações de Telecomunicações em Edifícios).

Grande parte dos materiais fornecidos pela empresa já se encontra 
ao serviço dos alunos e formadores, sendo que os restantes serão utili-
zados assim que os conteúdos programáticos o determinem.

Em nome da CIOR e professores responsáveis, o nosso muito obriga-
do à 4SAT pelo importante contributo. Com certeza, formaremos mais 
e melhores profissionais.

Pedro Rocha e Pedro Veloso, professores
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XVIII Jornadas de Engenharia
da Universidade Lusíada

No dia 24 de maio, teve lugar, no Auditório da Universidade Lusíada 
de Vila Nova de Famalicão, a XVIII edição das Jornadas de Engenharia. 
“O Futuro da Engenharia Hoje – Inteligência Artificial, Indústria e Socie-
dade” foi a temática principal da iniciativa organizada pela Faculdade de 
Engenharias e Tecnologias desta universidade. 

A CIOR marcou presença nesta iniciativa com as turmas de 12º ano 
dos cursos de Produção Metalomecânica, Mecatrónica Automóvel, Ele-

trónica, Automação e Comando e Instalações Elétricas.
A CIOR também contou com a especial colaboração das turmas EL24 

(Eletrónica, Automação e Comando) e PM2 (Produção Metalomecânica) 
que representaram a escola na mostra pedagógica.

Esta atividade foi considerada muito proveitosa para todos!

CR
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Seis alunos do 10º ano do curso de Eletrónica, Automação e Comando 
da Escola Profissional CIOR, distribuídos por duas equipas, participaram, 
de 22 a 24 de março, na RoboParty, no Campus de Azurém da Universi-
dade do Minho, em Guimarães, no que é considerado o maior evento de 
robótica educativa do mundo. 

“Pelas suas caraterísticas, dinâmica e envolvência, esta foi uma exce-
lente oportunidade para apreciar os trabalhos das equipas participantes, 
desde o processo de montagem do robô até aos sempre espetaculares 
momentos dos desafios robóticos”, referiu a propósito o diretor do curso 
e professor acompanhante, Pedro Veloso, que aproveitou para relevar a 
“brilhante participação” dos alunos da CIOR.

Durante 3 dias e duas noites, os mais de 500 participantes, distribuí-
dos por 120 equipas, sendo que duas vieram da Dinamarca e uma do 
Brasil, tiveram a oportunidade para aprender e ensinar a construir robôs 
móveis autónomos, de uma forma simples, divertida e com o acompa-
nhamento de pessoas qualificadas.

Em paralelo decorreram outras atividades lúdicas como desporto, mú-
sica, internet, jogos, festas, etc.

GC

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

Alunos de Eletrónica 
Participaram no Maior Evento de 

Robótica Educativa do Mundo

1, 2, 3... Vamos Contar!
Na disciplina de Matemática, a turma C2-AC1 construiu jogos didáticos 

para apoiar as crianças mais pequeninas na aprendizagem dos números.
 Os jogos, variados e coloridos, já foram entregues nos infantários e 

testados pelos alunos junto das crianças. 
Um sucesso!

Bruna, Mónica e Diana, C2-AC1
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A turma PM4, do curso Técnico de Produção Meta-
lomecânica, aceitou o desafio da Fundação da Juven-
tude e participou na 7ª edição do Concurso Marteli-
nhos de S. João. Sob o tema “Martelinho, para que 
te quero?”, projetaram e conceberam um autómato 
com a ajuda dos professores Fábio Monteiro, Luís 
Miranda, Manuel Vieira e Isa Santos.

O projeto começou com uma sessão de brains-
torming. Foram apresentados vários conceitos pelo 
que, para escolher a ideia que iam levar a concur-
so, a turma teve que ter em atenção o tempo, os 
conhecimentos e os recursos disponíveis. Munidos 
de desenhos técnicos, a turma usou as oficinas da 
CIOR para traçar, furar, cortar, tornear, limar e pin-
tar. O resultado final foi uma antiga caixa de Vinho 
do Porto convertida num suporte de uma árvore de 
cames que faz subir e descer os icónicos martelinhos de S. João. Para 
identificar o trabalho, a turma pediu ajuda ao professor Pedro Veloso e 
imprimiu na impressora 3D uma placa semelhante às placas toponímicas 
da cidade do Porto.

O projeto da PM4, juntamente com os restantes projetos participan-
tes, irá integrar a Exposição Final do Concurso, de 7 a 30 de junho, no 
Palácio das Artes - Fábrica de Talentos - Largo São Domingos, Porto.

Isa Santos, professora

A CIOR voltou a participar numa ação solidária, tendo em vista o fa-
vorecimento da comunidade do nosso concelho. Foi dinamizada pelo re-
presentante dos alunos da nossa escola e envolveu sete alunas da turma 
de Técnico de Animação Sociocultural, ASC16.

Esta ação comportou duas atividades diferentes:
- A Renata Monteiro e a Beatriz Silva fizeram voluntariado na Re-food, 

de Vila Nova de Famalicão, uma organização que recolhe a comida que 
sobra nos restaurantes, supermercados, padarias, cafés, pastelarias, ho-
téis, etc. e a distribui por aqueles que necessitam, reduzindo o desperdí-
cio alimentar, atenuando a fome e diminuindo a quantidade de resíduos 
que, de outra forma, acabariam nos aterros sanitários.

- A Ana Reis, a Catarina Teixeira, a Mariana Machado, a Joana Lea e a 
Jéssica Machado animaram e desenharam sorrisos largos nas caras dos 
idosos da instituição Mais Plural, uma Cooperativa de Solidariedade So-
cial (lar residencial) que se propõe acompanhar o envelhecimento ativo 
dos idosos proporcionando apoio aos idosos e às famílias.

Foram experiências muito agradáveis que encheram as almas de todos 
e mostraram o espírito solidário destas alunas. Bem-hajam!

Ionut Stoica, MA7

CIOR Solidária
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Estágios
no Reino Unido e na Polónia

Alunos da Escola Profissional CIOR, que frequentam o 10º ano dos 
cursos de Animação Sociocultural e de Mecatrónica Automóvel, deslo-
caram-se à Polónia e ao Reino Unido, onde, durante 3 semanas, realiza-
ram estágios no âmbito das mobilidades proporcionadas pelo programa 
Erasmus+.

Com efeito, 10 alunos do curso de Animação Sociocultural estiveram 
na cidade de Pszczyna, na Polónia, encontrando-se outros tantos, do cur-
so de Mecatrónica Automóvel, em Wrexham, no Reino Unido.

Paula Pereira, da direção da Escola, assegurou que todo o processo das 
mobilidades integra-se numa “dinâmica de internacionalização da marca 
e do projeto CIOR”, através da qual é possibilitada a todos os alunos dos 
diferentes cursos profissionais ministrados na Escola uma “oportunidade 
de contactar e viver com realidades em contextos formativos e laborais 
diferentes” junto de dezenas de instituições e empresas parceiras distri-
buídas pela maior parte dos países europeus, tudo isto, justificou, numa 
“lógica de vivência da cidadania europeia e de um mercado de trabalho 
cada vez mais aberto e global.”

Os alunos que frequentam estes estágios, enquadrados no projeto 
GPS - Get Professional Skills, são acompanhados por professores da Es-
cola, que asseguram o respetivo acolhimento e enquadramento nas di-
ferentes empresas e instituições.

GC

Chipre: Alunos Participaram 
em Projetos Ligados à 

Metalomecânica
Alunos do curso Técnico de Produção Metalo-

mecânica estiveram na cidade de Limassol, em 
Chipre, onde tiveram a oportunidade de visitar vá-
rias empresas da sua área de formação. Constata-
ram diferentes realidades do mundo do trabalho e 
aplicaram alguns conhecimentos e metodologias 
adquiridos na sala de aula. 

“Este é mais um das dezenas de fluxos de mobi-
lidade que a CIOR tem desenvolvido ao longo do 
ano, pois todos os nossos alunos, no decorrer do 
seu percurso formativo, têm a oportunidade de 
realizar um estágio ou atividade afim num país 
europeu, com todas as vantagens daqui decorren-
tes”, assegurou Amadeu Dinis, Diretor da Escola.

Muito em breve, a CIOR enviará, para este país, 
mais um grupo de alunos, que frequenta os cursos 
de Instalações Elétricas e Eletrónica, Automação e 
Comando, no último fluxo de mobilidade do pre-
sente ano letivo.

O grupo de dez alunos, do 10º ano, teve o 
acompanhamento de dois professores orientado-
res que asseguraram a integração dos alunos no 
contexto educativo, laboral e cultural do país.

Esta mobilidade, com duração de duas sema-
nas, desenvolveu-se no âmbito do programa Eras-
mus+.

GC
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CIOR Acolhe Estudantes 
Espanhóis Que Se Encontram a 
Realizar Estágios em Empresas 

de Famalicão
De março a junho, dez estudantes espanhóis esti-

veram a realizar estágios profissionais em empresas 
e serviços do município de Famalicão, através da 
Escola Profissional CIOR, na qualidade de entidade 
de acolhimento.

Os alunos são provenientes de centros e institu-
tos de formação profissional parceiros da CIOR, lo-
calizados nas cidades de Pontevedra/Vigo, Santiago 
de Compostela e Madrid.

Os estágios, com a duração de 6 e 11 semanas, 
desenvolveram-se nas áreas de formação de Técni-
cos de Farmácia, Técnicos de Informática, Técnicos 
de Instalações Elétricas e Automáticas, Técnico de 
Soldadura e Caldeiraria e Técnico de Operações de 
Laboratório, de acordo com os perfis profissionais 
e estrutura curricular do sistema educativo do país 
vizinho. 

José Paiva, Diretor Pedagógico da CIOR, afirmou, 
a propósito, que “como entidade de acolhimen-
to compete-nos fazer, em termos de integração, 
acompanhamento e apoio logístico, o mesmo que 

os nossos parceiros fazem aos nossos alunos quan-
do estes se deslocam para o estrangeiro para reali-
zarem os seus estágios”, aproveitando, ainda, para 
agradecer a “recetividade, abertura, colaboração e 
bom acolhimento prestados por parte das empre-
sas famalicenses”.

 Estes estágios desenvolvem-se no âmbito do 
programa Erasmus+, ao abrigo de parcerias com 
a Xunta da Galícia e diretamente com um colégio 
de Madrid, e estão a ser realizados na Farmácia do 
Calendário; Farmácia Cameira; Raciocínio Rápido – 
Unipessoal, Lda; Duargueiredo – Unipessoal, Lda; 
Emanuel Silva & Roque, Lda; InBioside - Higiene e 
Segurança e Alimentar e Cruz Martins & Wahl, Lda, 
que disponibilizaram os serviços e respetivos técni-
cos tutores/acompanhantes dos jovens estagiários.

No decorrer dos estágios, os jovens espanhóis 
tiveram ainda a oportunidade de conhecer os moti-
vos de natureza histórica, cultural e patrimonial do 
município e da região.

GC
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Promovemos Encontro de 
Professores de Escolas de

França e do Chipre
A Escola Profissio-

nal CIOR acolheu, no 
decorrer na primeira 
semana de junho, um 
grupo de professo-
res, provenientes de 
França e do Chipre, 
que participou no 2º 
Encontro de coordena-
dores do projeto KA2 
“Track it, Don’t lose it”, do Programa Erasmus+. 

“O objetivo deste encontro foi apresentar o produto final do primeiro 
ano de trabalho do projeto, que consistiu na construção de uma base de 
dados que permita a otimização da gestão dos equipamentos escolares 
dos diferentes parceiros envolvidos”, justificou o Diretor da Escola, Ama-
deu Dinis.

Integram este projeto o Lycée Louis Blériot, de Trappes, em França, 
como entidade coordenadora, a Technical School of Limassol, do Chipre 

e a Escola Profissional CIOR. No próximo ano os alunos destas três esco-
las parceiras irão “divulgar e aplicar esta base de dados, tendo em vista 
o desenvolvimento das suas competências empreendedoras”, conforme 
assegurou o diretor da CIOR.

Durante o encontro, os participantes tiveram ainda a possibilidade de 
realizar visitas culturais e apreciar os valores patrimoniais do município 
e da região.  

GC
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AOS DIAS 5, 6, 7 e 8 DE JULHO DO ANO 

DA 

GRAÇA DE 2018, MANDAM O CONDE 

AlVITO NUNES, REPRESENTANTE 

DO POVO EUROPEU, E EL-REI CNUT 

REPRESENTANTE DO POVO VIKING, QUE 

AS GENTES 

DESTA TERRA E DE TODO O REINO SE 

REÚNAM NA 

PRAÇA E JARDINS D. MARIA II DE

 VILA NOVA DE FAMALICÃO. AQUI SERÁ 

REALIZADA UMA 

MAJESTOSA FEIRA MEDIEVAL/VIKING 

COM

 OS MELHORES E MAIS RICOS 

MANJARES,

 DEMONSTRAÇÃO DE JOGOS, 

ACROBACIAS, DANÇAS, JUSTAS…

A CIDADE DE VILA NOVA DE 

FAMALICÃO

 RECRIARÁ UMA ÉPOCA JÁ VIVIDA 

RECORDANDO

UM PASSADO LONGÍNQUO.

 PARA ISSO CONTAMOS COM A 

PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE 400

COLABORADORES DESDE FIGURANTES A 

MÚSICOS,

 ATORES, MALABARISTAS, ACROBATAS, 

CAVALEIROS,

 MERCADORES, E MUITO MAIS!

ESTA FEIRA MEDIEVAL/VIKING SURGE 

NO ÂMBITO DA PROVA DE APTIDÃO 

PROFISSIONAL 

DO CURSO DE ANIMAÇÃO 

SOCIOCULTURAL 

DA ESCOLA PROFISSIONAL CIOR, 

COORGANIZADA COM A CÂMARA 

MUNICIPAL 

DE VILA NOVA DE FAMALICÃO.

ALÉM DA PROGRAMAÇÃO DURANTE

OS QUATRO DIAS DE FEIRA, PODERÃO 

USUFRUIR DE UMA FORMA 

PERMANENTE DO MERCADO MEDIEVAL;

 JOGOS MEDIEVAIS E VIKINGS; 

FIGURANTES DA ÉPOCA;

 MÚSICA DA ÉPOCA; EXPOSIÇÃO DE 

ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO 

PORTE; 

EXPOSIÇÃO DE ARTEFACTOS DE 

TORTURA E MORTE;

 RECRIAÇÃO DA ALDEIA DO POVO 

EUROPEU E VIKING; 

RECRIAÇÃO DA ALDEIA DOS LEPROSOS;

 ANIMAÇÕES POR TODO ESPAÇO…

ASC14
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Durante os meses de abril e maio, em parceria com a Rede Local 
de Educação e Formação e a Rede Social (Famalicão Inclusivo), o 
CLDS Famalicão 3G estabeleceu protocolos de colaboração entre os 
Agrupamentos de Escolas Camilo Castelo Branco, D. Sancho I, Pedome, 
D. Maria II, Didáxis – Escola Cooperativa de Vale S. Cosme e Empresas/
Instituições do Concelho.

Pretendeu-se colocar oito jovens a frequentar o Plano Individual de 
Transição (PIT), um estágio de 5 dias úteis cujo objetivo é definir um 
perfil profissional que contribua para a integração destes jovens após a 
idade escolar. 

As entidades parceiras foram: Lili Cabeleireiros; Júlio Brandão 
Infantário; o Centro Social da Paróquia de Esmeriz; a AFPAD – Associação 
Famalicense de Prevenção e Apoio à Deficiência; o Centro Social e 
Cultural de Riba de Ave; o Centro Social Paroquial de Castelões – o Polo 
de Pedome; a Auto Tuning – Reparações Mecânicas e Eletrónicas e a 
Auto Lemos Araújo Unipessoal, Lda.

CLDS
(Contratos Locais de Desenvolvimento Social)

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

No fim de semana de 20 e 21 de abril decorreu, 
na Pousada de Juventude de Guimarães, a iniciativa 
Social InnovAthon - maratona de empreendedorismo e 
inovação social, no âmbito do Projeto ASA - Ave Social 
Angels, em parceria com a Sol do Ave e os Projetos 
CLDS do CIM do Ave. 

O CLDS Famalicão 3G é um parceiro ativo e fez-se 
representar com 32 jovens das escolas profissionais: 
CIOR, FORAVE e da AECCB que, durante dois dias, 
trabalharam intensivamente em quatro grandes 
temáticas, como a participação cívica, a mobilidade, a 
deficiência e o envelhecimento populacional. Mais do 
que adquirir competências, estes jovens deram o seu 
contributo para a dinamização de um clima de inovação 
e empreendedorismo nas respostas aos problemas 
sociais locais e regionais.

S o c i a l  I n n o v A t h o n  R e a l i z a d o  e m  G u i m a r ã e s
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M i c r o - E s t á g i o s  E m p r e s a r i a i s

Nos dias 18, 19 e 20 de maio, 15 jovens participaram no 
Bootcamp dinamizado pelo IES - Social Business School e 
promovido pelo ASA – Ave Social Angels, em Fafe.

Desses jovens, 9 eram estudantes do concelho de Vila 
Nova de Famalicão que frequentam o ensino secundário 
nas escolas Camilo Castelo Branco e nas escolas profissio-
nais CIOR e Forave. 

Foram dias muito divertidos, mas também de muito tra-
balho na área do Empreendedorismo Social. 

Estes jovens estiveram empenhados na busca de res-
postas para as problemáticas: exclusão da população ci-
gana, toxicodependência na escola, Bullying associado à 
obesidade e exclusão social de ex-reclusos. Cada grupo 
apresentou um pitch com ideias criativas e pertinentes 
para a solução destes problemas e o vencedor foi o Proje-
to Sonho - grupo constituído por 3 alunos das escolas de 
Vila Nova de Famalicão.

B o o t c a m p  A s a  R e a l i z a d o  e m  Fa f e

O CLDS Famalicão 3G em parceria com a Associação Juvenil YUPI con-
cluiu a 18ª edição das Oficinas de Inovação Social na CIOR. Foram 16 
jovens do Curso Técnico de Animação Sociocultural (ASC16) que parti-
ciparam nesta atividade com apelo à consciencialização, criatividade, 
inovação social e ambiental, relativo à Associação Mais Plural. Estes/as 
alunos/as, através das suas ideias, responderam ao desafio de dar conti-
nuidade a um trabalho iniciado (mas inacabado) no que concerne à de-

coração, reconstrução e reflorestação de um espaço verde para dinami-
zação de atividades que fomentassem o relacionamento intergeracional 
e promovessem uma melhor mobilidade dos idosos mais dependentes, 
tornando ao mesmo tempo um espaço ainda mais bonito, agradável e 
acolhedor para todos e todas que trabalham naquela Instituição e os/as 
que dos seus serviços usufruem.

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

Em março terminaram as Oficinas de Inovação Social na Escola Secun-
dária Camilo Castelo Branco com a Apresentação da Montra de Ideias 
das cinco turmas dos cursos profissionais. No cômputo geral, dirigentes 
e técnicos desta escola e das instituições envolvidas (PSI-ON, AFPAD, CI-
CAL, Casa Pessoal do Hospital e Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova 
de Famalicão) consideraram pertinente esta articulação, pois permitiu o 
despertar para a consciencialização dos jovens para os problemas da co-
munidade e contribuiu para o seu enriquecimento. Valores como a aju-

da ao próximo, 
o voluntariado, 
o espírito de 
iniciativa, a cria-
tividade, a refle-
xão crítica e a 
inovação social 
foram motivos 
de enfoque, 

justificando a 
continuidade da 
ação no futuro. 

Todos os alu-
nos abraçaram 
este projeto 
com empenho. 
Foi também em 
março a apre-
sentação do 
projeto Asa - 
Ave Social Angels, em parceria com o Famalicão Made IN, na Casa do 
Território de Vila Nova de Famalicão, onde o Rodolfo Silva do Curso Téc-
nico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, do AECCB, re-
presentou os seus colegas com a explanação de uma plataforma digital, 
considerada uma ideia de negócio muito interessante a desenvolver. 

O f i c i n a s  d e  I n o v a ç ã o  S o c i a l :  C r i a r  P a r a  A j u d a rS o c i a l  I n n o v A t h o n  R e a l i z a d o  e m  G u i m a r ã e s
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Tal como nos anos anteriores, decorreu, na nossa escola, um conjunto 
de ações de formação em “Educação Parental”, dinamizadas pelas pro-
fessoras Carla Saldanha e Eugénia Mendes. 

O convite para participar nas respetivas sessões, realizadas nos dias 2, 
9 e 16 de maio, foi dirigido aos encarregados de educação através dos 
orientadores educativos e dos diretores de turma que sensibilizaram os 
mesmos para a importância destas ações.

De salientar que a última sessão contou com a presença do Chefe Sil-
va, representante do Programa Escola Segura da esquadra da PSP de Fa-

malicão, que abordou vá-
rios temas que preocupam 
os encarregados de educa-
ção, tais como a utilização 
da internet, o consumo de 
álcool e drogas, a violência 
no namoro, o “bullying” e a delinquência juvenil.

Carla Saldanha e Eugénia Mendes, professoras

Um Dia Bem Passado...
No âmbito da disciplina de Língua Portuguesa, as turmas dos Cursos 

de Educação e Formação AC2, EI2 e CNC2 visitaram, no dia 7 de junho, 
da parte da manhã os estúdios da Antena Minho e a redação do jornal 
Correio do Minho e à tarde foram ao Centro Comercial Nova Arcada para 
visualizarem a estreia de um filme. Os alunos foram acompanhados por 
quatro professores: Carla Susana, Natália Luciano, Ana Cunha e Manuel 
Vieira. 

Na redação do jornal, foram recebidos pelo subchefe da redação, Pau-
lo Machado. Explicou como era constituído o jornal e as suas diferentes 
secções. Mencionou que o Correio do Minho é um jornal local, mas com 
uma grande audiência a nível nacional. Referiu quantos exemplares são 
impressos diariamente, onde é feita a impressão do jornal e como é feita 
a distribuição. Ficaram a perceber como são redigidas as notícias e como 
são repartidas pelos jornalistas.

De seguida, deslocaram-se para a rádio e contactaram com o locutor 

Manuel Lago. Aí tiveram a oportunidade de assistir à emissão em direto 
e conversaram um pouco sobre o dia-a-dia da rádio. 

A parte da tarde foi dedicada ao cinema, no Centro Comercial Nova 
Arcada, os alunos puderam escolher entre as estreias dos filmes o Mun-
do Jurássico: Reino Caído e Deadpool 2. Cada bilhete tinha o custo de 
2,5 euros, mas os alunos pagaram apenas 1 euro. O 1,5 euro por aluno 
foi coberto pela verba angariada no Dia da Europa nas atividades English 
breakfast/5 o´clock tea, dinamizadas pelas turmas AC1 e AC2.

Os alunos gostaram muito das atividades realizadas ao longo deste 
dia, porque, de manhã, na visita à rádio e ao jornal Correio do Minho 
puderam pôr em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. A 
ida ao cinema constituiu uma estreia dupla visto que, para alguns alunos, 
esta foi a primeira vez que visualizaram um filme num cinema. Foi uma 
bela e interessante experiência! 

Carla Susana, professora



[ 15 ]

Visita de estudo à
Rádio e Jornal Cidade Hoje

No início do terceiro período, as turmas dos Cursos de Educação e For-
mação AC2, CNC2 e EI2 da Escola Profissional CIOR, juntamente com as 
professoras Carla Susana e Natália Luciano realizaram uma visita de estu-
do às instalações da Rádio Cidade Hoje, em V.N. de Famalicão, no âmbito 
da disciplina de Língua Portuguesa, módulo três “Texto dos Media”.

Quando chegaram às instalações da rádio foram recebidos pelo dire-
tor, Dr. Rui Lima, que os encaminhou para a redação do jornal e explicou 
o funcionamento e as dinâmicas que envolvem a elaboração e organi-
zação de um jornal. Também ficaram a saber a função de cada um dos 

colaboradores e do diretor na elaboração de um jornal.
Nos estúdios da Rádio, tiveram a oportunidade de assistir e participar 

em direto no programa “Radiarias” e conhecer o locutor da rádio, José 
Santos, que anima os ouvintes da rádio todas as tardes.

No final da visita, agradeceram a disponibilidade e simpatia demons-
tradas por todos os colaboradores da rádio e jornal que os acolheram. 
Consideraram esta visita muito interessante, porque ficaram mais moti-
vados para o estudo dos media e a conhecer o seu funcionamento.

EI2

Quatro colaboradoras da Escola Profissional CIOR participaram, de 19 
a 25 de maio, numa mobilidade de staff, que decorreu na cidade de Tes-
salónica, na Grécia.

As colaboradoras, de diferentes serviços da Escola, durante uma 
semana, tiveram a oportunidade de, junto de diferentes instituições, 
partilhar ideias e boas práticas, adquirir novos conhecimentos e com-
petências profissionais, bem como desenvolver a fluência da língua in-
glesa, idioma de trabalho e recorrentemente usado nestes encontros. 
“Subjacente a estas dinâmicas de mobilidade estão também aspetos de 
natureza motivacional e de realização a nível profissional e pessoal dos 
nossos colaboradores, que nos compete incentivar e valorizar”, afirmou, 
a propósito, Paula Pereira, da Direção da Escola.

Neste contexto, os participantes visitaram várias instituições ligadas 
ao ensino dirigido a crianças e jovens com necessidades especiais, à 
formação profissional e ao voluntariado, onde constataram a partilha e 
articulação de serviços e metodologias utilizados. 

Também três colaboradoras estiveram em Barcelona, Espanha, onde 

conheceram realidades ligadas ao ensino e à formação profissional.
Estas mobilidades integram-se no Projeto GPS5 - Get Professional 

Skills - no âmbito do programa Erasmus+.
GC

Colaboradoras da CIOR Partilham 
Boas Práticas de Trabalho em 

Países Da Europa
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Se olharmos com atenção para algumas peças de cerâmica, para de-
corações de certas cozinhas e casas de banho, prédios e até para deter-
minadas peças de vestuário, encontramos frisos. Estão, aliás, muito em 
voga. Podem ser encontrados em vários objetos. O seu estudo insere-se 
nas simetrias na disciplina de Matemática.

As turmas dos Cursos de Educação e Formação fizeram vários frisos 
que ficaram expostos num quadro na escola. O resultado final ficou mui-
to bonito, uma obra de arte. Os alunos estão de parabéns!

MC

Visita à Stockmachines
A turma PM2 visitou a “open house” da empresa Stockmachines. 
A Stockmachines - Rectificadoras, Tornos, Roscadoras - é uma empre-

sa de metalomecânica. Tem à disposição máquinas de vários tipos, no-
meadamente, centros de maquinação, fresadoras, tornos, retificadoras, 
máquinas de furar, serrotes, guilhotinas, quinadoras, etc. As máquinas 

usadas são reparadas por técnicos especializados e os clientes têm a pos-
sibilidade de acompanhar todo o processo de reparação. 

Foi uma visita interessante, pois ficamos a conhecer as novas tecnolo-
gias na área de produção metalomecânica.

CR

Museu das Marionetas
No passado dia 21 de março, as turmas AC1, do Curso de Educação e 

Formação, ASC15 e ASC16, do Curso Técnico de Animação Sociocultu-
ral, acompanhadas pelos professores Eugénia Mendes, Luís Bessa e Inês 
Santos, realizaram uma visita ao Museu das Marionetas, no Porto. Aqui, 
os alunos conheceram a evolução das marionetas e tiveram também a 
oportunidade de assistir a uma peça encenada de marionetas na Quinta 

de Bonjóia, na cidade do Porto.
 Com esta visita pretendeu-se sobretudo sensibilizar os alunos para a 

importância do brinquedo (marioneta) no desenvolvimento da criança/
jovens bem como aplicar os conhecimentos adquiridos em contexto de 
formação, nomeadamente, o teatro como área multidisciplinar. 

Luís Bessa e Eugénia Mendes, professores
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CIOR PROMOVEU
SEMANA DA EUROPA

C o m  a  P r e s e n ç a  d o  E u r o d e p u t a d o  N u n o  M e l o

A Escola Profissional CIOR organizou a Semana da Europa, com várias 
atividades e iniciativas, envolvendo e mobilizando toda a comunidade 
educativa.

Esta semana começou com a realização de um Encontro/Debate su-
bordinado ao tema: A Europa de Hoje e de Amanhã - Novos Caminhos 
e Desafios, que contou com a presença do eurodeputado Nuno Melo.

Para Amadeu Dinis, diretor da Escola, neste ato comemorativo pre-
tendeu-se “envolver e sensibilizar toda a nossa comunidade educativa 
e parceiros para as grandes causas e desafios da EUROPA, face aos con-
textos políticos, socioeconómicos e geoestratégicos da sociedade global 
em que vivemos”.

Este responsável pela Escola realçou ainda o facto da CIOR, desde a 
sua fundação, ter a Europa e os seus “grandes desígnios” presentes no 
seu Projeto Educativo, muito particularmente nos “processos e dinâmi-
cas de mobilidade”, com estágios, intercâmbios, encontros e iniciativas 
diversas, através de parcerias estabelecidas e consolidadas com empre-
sas e organizações distribuídas pela maior parte dos países do espaço 
europeu.

Nos restantes dias da semana, vários grupos de alunos procederam 

à disseminação do Projeto GPS 5 - Get Professional Skills- no âmbito do 
programa Erasmus+, apresentando as suas experiências e vivências nas 
diferentes mobilidades, numa ação aberta a outras escolas, empresas, 
pais e demais membros da comunidade escolar. 

A vereadora da juventude, Sofia Fernandes, marcou presença nesta 
ação de disseminação de boas práticas de mobilidade, assente em 10 
apresentações, com testemunhos e experiências partilhados pelos 74 
alunos envolvidos no referido projeto, recorrendo ainda à apresentação 
de vídeos e cartazes sobre o mesmo. 

Na quarta-feira, dia 9, Dia da Europa, evocativo da Declaração de 
Schuman, o dia ficou marcado por uma ação de solidariedade, traduzida 
numa dádiva de sangue por parte dos membros da comunidade escolar, 
em colaboração com a Associação de Dadores de Sangue de V.N. de Fa-
malicão.   Por fim, e não obstante o processo em curso do Brexit, houve 
ainda momentos para um English breakfast e um Five o’clock tea prepa-
rados pelas turmas AC1 e AC2 dos CEF - Cursos de Educação e Formação- 
para a comunidade escolar.

GC
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Como já é tradição, a Escola Profissional CIOR participou no Projeto 
Crescer a Brincar, com a peça intitulada Os Smurfs e a Aventura no Poço, 
uma encenação e produção coletiva da turma ASC15, que animou todo 
o auditório da Casa das Artes.

Este conto infantil, apresentado aos grandes e pequenos, quis lembrar 
a todos a importância da reciclagem na defesa do meio ambiente.

No final da visualização da peça, todos os que assistiram dançaram ao 
som da música. A turma AC2 foi assistir à peça com muito entusiasmo.

MC

Visita à Fundição de Sinos
No dia 27 de abril, a turma CNC1, acompanhada pela professora Isa 

Santos, realizou a visita de estudo à empresa A Fundição de Sinos de 
Braga - Serafim da Silva Jerónimo & Filhos, Lda, em Braga.

Chegados à empresa, foram recebidos pelo sócio-gerente, o Eng. 
Carlos Jerónimo. A visita começou na secção da relojoaria, onde os 
alunos viram o funcionamento de um relógio mecânico e ouviram falar 

sobre a evolução da tecnologia e como influenciou o modo como os 
sinos tocam. Em seguida, visitaram a secção de serralharia. Durante a 
visita à secção de fundição, falou-se sobre materiais e o processo de 
fundição de metais. A visita terminou na secção de carpintaria. 

Isa Santos, professora
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Dádiva de Sangue na CIOR
Dar sangue é um gesto muito simples mas que pode salvar uma vida.
Diariamente há dezenas de doentes que necessitam de transfusão 

de diversos componentes sanguíneos. Sem as dádivas de sangue, estes 
doentes não podem ser tratados, pois, apesar dos avanços técnicos, o 
sangue humano ainda não tem substituto. A vida destes doentes está 
dependente da dádiva altruísta de pessoas saudáveis.

Desta forma, e dando continuidade à parceria com a Associação de 
Dadores de Sangue de Vila Nova de Famalicão e o Instituto Português 
do Sangue e da Transplantação, o grupo da disciplina de Inglês da Escola 
Profissional Cior realizou mais uma recolha de sangue, no passado dia 
nove de maio.

Com o objetivo de exercer o dever de cidadania e de solidariedade, 
muitos foram os elementos da comunidade escolar que compareceram 
ao apelo e juntaram-se a esta iniciativa, contribuindo assim para o refor-
ço do banco de sangue.

Alguns dos voluntários eram repetentes, mas, para inúmeros, foi a 
primeira vez que exerceram este ato de solidariedade e de valorização 
ao próximo. E, embora com algum receio, mantiveram-se firmes na sua 
vontade e deram o seu contributo. A todos, mesmo aos que, por razões 

diversas, não puderam concluir o processo de dádiva, o nosso muito 
obrigada! Em particular para o aluno Bruno Carvalho, da turma PM2, 
que no seu dia de aniversário, dia em que completou 18 anos, fez ques-
tão de exercer este dever de cidadania.

Lembramos que pode dar sangue se for saudável e tiver hábitos de 
vida saudáveis, peso igual ou superior a 50kg e idade compreendida en-
tre os 18 e os 65 anos.

Todo o processo da dádiva demora em média 30 minutos. O volume 
de sangue extraído (450 ml) é recuperado duas horas após a colheita. 

Antes de efetuar a colheita, um médico realiza uma entrevista con-
fidencial, para avaliar as suas condições de saúde e verificar os valores 
de hemoglobina, tensão arterial e frequência cardíaca, e, se não houver 
contraindicação, será aprovado como dador. 

O dia 14 de junho assinala o Dia Mundial do Dador de Sangue, instituí-
do em 2004 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para homenagear 
e agradecer a todos os dadores que ajudam a salvar vidas diariamente, e, 
simultaneamente, sensibilizar para a necessidade de dar sangue. 

Paula Pereira, professora

Fundação EDP Escolas Solidárias
O dia 30 de maio foi um dia diferente na vida de três alunos da Escola 

Profissional CIOR acompanhados pelo professor José Campos, os alunos 
Stoica Ionut, da turma MA7, e Daniel Silva e Simão Oliveira, da turma 
C2-EI1, cedo rumaram ao Teatro Camões em pleno Parque das Na-
ções, Lisboa, para serem os dignos representantes da nossa escola 
na mediática iniciativa EDP Escolas Solidárias.

A EDP Escolas Solidárias é uma iniciativa que promove a cidada-
nia ativa e solidária, assente na promoção dos objetivos de desen-
volvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

Na edição deste ano a Escola Profissional CIOR participou nesta 
iniciativa com dois projetos: Hospital de Monstros e CIOR Solidária. 

Os nossos projetos, e consequentemente a nossa prestação glo-
bal, foram selecionados de entre um universo de mais de quinhen-
tas escolas, tendo a EP CIOR ficado colocada entre as primeiras 
cem. 

Fica a promessa de que na próxima edição procuraremos fazer 
ainda mais, melhor, como é, aliás, nosso apanágio, sabendo que, 

na realidade, quem beneficia destas iniciativas são aqueles que realmen-
te necessitam.

CR
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Foi o que aconteceu no dia 21 de maio quando a turma IE16/EL22, 
acompanhada pela professora Andreia Araújo, bem cedo, deixou as por-
tas da CIOR, ainda fechadas, e rumou a Lisboa. Partimos animados para 
visitar a Exposição Escher, no Pavilhão de Arte Popular.

A viagem longa foi abreviada no tempo e na distância pelo entusiasmo 
que cada um levava consigo. Entre sonecas, piadas e muitos “ainda falta 
muito para chegarmos?” chegamos ao destino. 

À chegada, a luz de Lisboa… Para os mais ferrenhos 
houve outra Luz, o Estádio, que suscitou bastante ex-
citação e emoção naqueles bancos do autocarro. Ape-
nas um, mais tímido, desviou a cortina para espreitar 
Alvalade. 

Mas, não era este o nosso propósito e seguimos via-
gem e como “Pelo Tejo vai-se para o Mundo”, como 
nos lembra Alberto Caeiro, foi junto ao rio que demos 
início à nossa visita. 

Partimos à descoberta! GPS na mão, porque de coor-
denadas se faz caminho. Percorremos os Jardins de Be-
lém, avistamos o Palácio da Presidência, aproximamo-nos dos Jerónimos 
e do Centro Cultural de Belém.

Depois do almoço, que nos confortou o estômago, e de muitas fotogra-
fias, que registaram memórias, dirigimo-nos ao Museu de Arte Popular, 
onde nos esperava a exposição mais aclamada das obras de Escher. 

Aqui a arte é expressa por padrões matemáticos e pela genialidade das 
construções impossíveis, na representação das 3 dimensões a 2 dimen-
sões, que nos dão conta das ilusões de ótica. Participamos em experiên-

cias científicas curiosas, que nos confundem e nos cativam. Descobrimos 
que a arte foi usada por outros artistas, nomeadamente em muitos vinis, 
cuja capas eram feitas das obras de Escher. 

E foi pelos olhos de cada um que vimos o génio, o artista e um grande 
matemático. E foi no fim da visita que percebemos que as ilusões indivi-
duais ali foram coletivas e que todos nos deixamos encantar e levar pelo 

olhar de Escher, que foi capaz de ver e representar o 
mundo de uma forma diferente e irreverente.

À saída aguardava-nos uma Lisboa que palpita vi-
brante aos pés de quem a conhece ou pretende co-
nhecer. Com o espírito português de descobridores, 
subimos ao Padrão dos Descobrimentos. Vimos o céu 
e sol de Lisboa mais próximos e sentimos os sonhos 
daqueles que pelo Tejo conheceram e desbravaram o 
mundo. 

O dia passava rápido, mas o Tejo parecia convidar-
-nos a ficar mais um pouco… Seguimos contrariando a 
corrente do rio e chegamos ao Museu de Arte, Arqui-

tetura e Tecnologia, maat. E foi com arte que nos despedimos de Lisboa. 
Aguardava-nos uma viagem e rumamos a norte. 

À chegada, já o sol se tinha escondido há muito, havia ainda tantas his-
tórias para contar e as despedidas foram demoradas! Mas como “Cada 
um é seus caminhos”, como diz Gedeão, tomamos a nossa direção. Afi-
nal, “amanhã” era dia de voltar de novo à escola, lembrando que o mun-
do é a sala de aula…

Andreia Araújo, professora

Crónica de Uma Viagem Anunciada
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L i v r e - Tr â n s i t o

Testemunhos
de Ex-Alunos

O nosso percurso na CIOR co-
meçou em 2011, quando come-
çamos a frequentar  o curso de 
Animação Sociocultural, turma 
ASC10. Viemos de lugares e es-
colas diferentes, por isso éramos 
totalmente desconhecidas. Passo 
a passo fomos conhecendo as pes-
soas da turma, fazendo com que 
nos aproximássemos daquelas por 
quem sentíamos mais afinidade.

Com o passar do tempo, a nos-
sa amizade cresceu, fazendo com 
que partilhássemos momentos, 
sentimentos, desejos, segredos, 
mas também tristezas.

Claro que a nossa passagem 
pela CIOR não foi assim tão fácil, 
houve alturas em que desistir pa-
recia ser o melhor caminho, contu-
do éramos uma “parceria” muito 
forte, tal e qual somos hoje, e não 
cedíamos. Houve alturas em que 
os dias pareciam não terminar e 
outros que passavam a correr.

Podemos afirmar com toda a certeza que a nossa passagem pela 
CIOR foi o melhor que nos aconteceu, porque hoje continuamos uni-
das, após todos os obstáculos, crises e dificuldades que ultrapassamos. 

A nossa amizade continua forte, pois foi alicerçada com sinceridade, 
ajuda e sobretudo confiança.

Deixando um pouco de parte a amizade, queremos falar do que a 
CIOR significou para o nosso futuro. Para a Vera, a CIOR foi uma porta 
aberta para o atual emprego na Santa Casa da Misericórdia de Santo 
Tirso, isto porque foi lá que realizou o seu estágio curricular.

A Vera iniciou a sua aventura como coordenadora de um projeto 
solidário Projeto Solidário Bebé e Criança Feliz, porque, enquanto fu-
turos animadores, muitas vezes deparamo-nos com a difícil realidade 
social, isto fez com que despertasse em nós um maior interesse em 
ajudar aqueles que mais precisavam.

Para a Eva, a CIOR fez com que pudesse seguir o sonho de ingressar 
na Universidade, no curso de Serviço Social, para que de certa forma 

possa mudar a vida dos outros, mas a dela também. Apesar das dificul-
dades, acreditem que foram muitas, ela conseguiu provar àqueles que 
sempre duvidaram dela que era possível concretizar determinados ob-
jetivos com notoriedade. 

Para a Natália, a passagem pela CIOR foi algo que a marcou de dife-
rentes formas: a nível profissional contribuiu para que pudesse aplicar 
os conhecimentos aprendidos enquanto trabalhou no Lar da institui-
ção Mais Plural e a nível pessoal fez com que pudesse construir a sua 
atual família. 

Apesar dos caminhos que seguimos serem diferentes e da distância 
que nos separa, a nossa amizade continua a enriquecer.

Todos os professores contribuíram para o nosso sucesso a nível pro-
fissional tanto como o pessoal.

Obrigada CIOR por nos teres dado a possibilidade de nos conhecer-
mos.

Já são sete anos e que venham mais sete e mais sete e muitos mais.
Beijinhos.

Eva, Natália e Vera, ASC10
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CIOR em Modo
de Santos Populares

A saudade aperta corações,
A Portugueses e estrangeiros,
Três anos passaram depressa
E há um turbilhão de emoções. 

Sorrisos foram a maioria, 
Gargalhadas também as houve,
Suspiros e sussurros alguns,
Pena foi a gritaria.

Não estejas ansioso,
O futuro é uma certeza
Trabalhaste, dedicaste-te
Toca a ser ambicioso.

Mas antes de isso tudo,
Há um verão para viver
Vai com calma, tem cuidadinho
Não deites tudo a perder. 

E agora, adivinha lá
Quem estas quadras escreveu
Para tal dou-te uma pista
A que o galo é só meu.

Dedicado a todos os alunos finalistas de 

2017/2018
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Torre de Babel
No decorrer da semana da Europa deparamo-nos com imensas ban-

deiras cheias de cor e simbologia.
A diversidade de línguas e dialetos que encontramos no seio da família 

europeia é tal que, por exemplo, na Suíça há quatro idiomas principais: o 
francês, o alemão, o Italiano e o Romanche. Para alguns, este facto será 
sinónimo de confusão e complexidade, outros há que conseguirão ver 
riqueza de conhecimento e desafio. 

Em tempos longínquos houve uma só língua que era falada por todos 
os povos. Porém, a construção da Torre de Babel (uma torre mencionada 
no livro do Gênesis da Bíblia que teria sido construída por descendentes 
de Noé após o Dilúvio) levou a divergências de opinião quanto ao pro-
pósito da mesma e Javé então disse “desçamos e confundamos ali a sua 
linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro.”

A respeito de 
Homens e Línguas 
devemos citar Nel-
son Mandela (Pre-
sidente da África 
do Sul entre 1994 
-1999 e vencedor 
do Prémio Nobel 
da Paz em 1993) 
que tão sabiamen-
te disse “Se falar 
com um homem 
numa língua que ele entende, a mensagem entrará na sua cabeça. Se 

falar com ele na sua própria língua, 
a mensagem entra no seu coração.”

Lembremo-nos daqueles que 
usam a Língua Gestual como meio 
de comunicação, assim como todos 
os outros seres vivos que não falam 
mas também nos transmitem esta-
dos de alma ou necessidades físicas. 
São exemplos: o olhar de um cachor-
rinho para nos mostrar que precisa 
de atenção e/ou cuidados; a curva-
tura de uma flor para nos mostrar o 
nosso descuido e que precisa de ser 
regada.

Por último, e após ter escrito tan-
to acerca de palavras e sons gosta-
ria que todos refletíssemos sobre a 
importância do silêncio e de o escu-
tarmos atentamente pois “o silêncio 
é de ouro” e “vale por mil palavras”.  

Susana Maia, professora
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Europe Day is celebrated on the 9th May to recognise the peace and 
prosperity within Europe both achieved since their formation. It is a time 
to celebrate diversity and unity as well.

CIOR also had a say in this matter, this festivity was celebrated for a 
whole week with numerous activities, conferences, project-work displays 
and exhibitions made by students. All the activities took place in the au-
ditorium and several classes from professional courses had the chance 
to share their experience as Erasmus mobility students with the school 
community and special guests such as MEP (Member of the European 
Parliament) Nuno Melo, who was also the guest speaker.

Students from mobility flows to Spain, Poland, Italy, Wales, Malta, Cy-
prus and Austria presented their testimony by showing a video of their 
experience to the invited audience.  It was clear that all considered their 
trainings enriching and worthwhile. 

Classes from CEF courses EI1, EI2, CNC1, CNC2, AC1 and AC2 have all 
contributed to brighten the school hallway with posters, banners, flags 
and project-works.

On Europe Day, May 9th, scones were the headline of the day! Indeed 
Classes AC1 and AC2 were the bakers on duty. They baked hundreds of 
scones to serve the British breakfast and the 5 o’clock tea. And delicious 
they were, no doubt!

On special request of scones appreciators, here goes the infallible 
recipe:

English Scones recipe
Ingredients

•	 125gr self raising flour
•	 150 ml  milk (approx)
•	 Pinch of salt
•	 3 tbl spoons sugar (optional)
•	 1 tbl spoon baking powder
•	 55g butter
•	 1 beaten egg to glaze

Above quantities may be doubled if you wish!
1. Mix flour, salt, sugar and baking powder into a bowl.
2. Rub in butter.
3. Add sufficient milk to make a soft dough.
4. Turn onto a floured board and gently knead to remove any 

cracks.
5. Roll out lightly to 2 cm in thickness. Cut into scones with a 

cutter.
6. Place on a floured preheated baking sheet/tray, glaze if liked 

with beaten egg.
7. Bake in a preheated oven 190°C on upper shelf position for 

15mn.
Bon appétit!

Natália Luciano, English teacher

Europe Day at CIOR
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Impressions on
CIOR and Portugal
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CIOR –
Un accueil très sym-

patique et chaleureux;
Des méthodes d’ap-

prentissage par projet 
très interessantes;

Des élèves investis 
et un niveau d’anglais 
impressionant.

Portugal – 
Première fois au 

Portugal, pas de 
chance avec la météo, 
mais une jolie ville au bord de la mer;

Des spécialités gastronomiques très appré-
ciées (poissons et desserts)

Hâte de visiter d’autres villles.

Gilles FLEJOU

Le Portugal est 
connu pour être un 
pays accueillant et 
généreux; je confirme 
par l’accueil chaleu-
reux que nous a rér-
servé l’équipe pédago-
gique de l’école CIOR. 
Les élèves sont investis 
dans leurs projets et 
leurs explications en 
anglais sont à saluer.

Isabelle LARVOR

Great people, ex-
citing projects, great 
food!

Cior has a dynamic 
and a friendly team, 
highly involved in dif-
ferent exciting projects 
and pupils too. The 
good English level of 
the pupils is stunning.

The friendly people 
and the great food 
made us forget the bad 
weather we had!

Touria TAOUMI

Exquisite welcom-
ing from the staff and 
students. Cior is a dy-
namic school with a lot 
of interesting projects 
and activities which 
motivate their stu-
dents. It is a pleasure 
to have spent 4 days in 
your school working, 
sharing, communicat-
ing for our Erasmus+ 
KA2 “Track it, Don’t 
lose it”.

Thank you very much.
We are looking forward to welcoming you 

in France. 
Merci beaucoup.
Nous sommes impatients de vous accueillir 

en France.

Murièle DEJAUNE

We visited the CIOR 
school under ERAS-
MUS+ Project and we 
were very impressed 
with the level of pro-
fessionalism from 
both the staff and the 
students’ interest in 
learning. The build-
ings although old are 
utilised to their maxi-
mum. Both students 
and staff are commit-
ted in what they do and above all they are 
helpful and hospitable. The food and hospital-
ity of the Famalicão area are excellent.

Τόσο οι σπουδαστές όσο και το προσωπικό 
είναι αφοσιωμένοι σε αυτό που είναι και 
είναι όλοι χρήσιμοι και φιλόξενοι. Το φαγητό 
και η φιλοξενία της περιοχής Famalicão είναι 
εξαιρετική.

Costas SCHINIS

My first impres-
sion about school is 
that even though it is 
hidden behind some 
buildings once you are 
inside you feel that it 
is a place which runs 
efficiently and in good 
order. In the school 
you feel a little bit 
cramped but the work 
done in the school is 
of high standard. I was quite impressed with 
the equipment in some of the classrooms and 
also about the work and the projects that the 
students undertook. 

The hospitality we got was outstanding in 
the school and also outside the school in res-
taurants and other places we visited.

This is my second visit to Portugal, the first 
one was about 15 years ago. I had a very good 
impression then about the country and this 
time my impression was even better, the col-
leagues were all very friendly. The Director of 
the school was very nice and friendly with us 
and generally all the people we met were nice. 

The place where we stayed, Póvoa de Var-
zim, reflects the tradition of a fishing village in 
Portugal which is kept unchanged. 

Thanks for your hospitality. 
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας

(Spiros) Stivaros Spyridon

First of all I would like to thank you for your 
excellent hospitality that you have offered us for 
the past four days. Even though I met you a few 
months ago in Cyprus, I feared we might have an 
unpleasant time. Thankfully my fears disappeared 
as soon as I stepped my foot in your country. 
Picking us from the airport and giving us a short 
tour and guidance to the hotel, I realized that the 
time here in your country would be amazing. De-
spite your tight schedule, you were considerate 
and helped us to make the best of our short stay 
here. Visiting your school and showing us around 
helped us to understand the way you operate and 
to make us better teachers. Students’ projects 
demonstrations were amazing. The school struc-
ture and facilities were also excellent. 

Taking us for a trip to visit other areas, winery, 
museums, churches, and going out for lunch and 
dinner helped us to understand more of your cul-

ture. And all of the above 
regardless your busy eve-
ryday schedule and, on 
top of this, we took you 
away from your families. 

Thank you again for 
making our visit so enjoy-
able as well as profitable. 
Hope to meet again soon 
and share more experi-
ences.  

Σας ευχαριστούμε και 
πάλι για το γεγονός ότι η 
επίσκεψή μας είναι ευχάριστη και κερδοφόρα. 
Ελπίζω να συναντηθούμε σύντομα και να 
μοιραστούμε περισσότερες εμπειρίες.

Hadjsavvas Venediktos

Lycée Louis Blériot, Trappes, France
C’ Technical School of Limassol , Cyprus
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During the English lesson on May 15th, the class ASC16 told 
their English teacher how amazing it was to fly to Poland and 
find out so many interesting details about this country.  For 
them, to participate in the Erasmus mobility was very reward-
ing and the teacher was happy to see that they gave use to their 
English language skills!

In the end, the conclusion was very obvious: it was the great-
est experience ever!

Finding a new country
From the 5th to the 20th of April, our class, ASC16, went to 

Poland to participate in a program called Erasmus.
There, we were given the chance to work in an amazing insti-

tution. While we were there, we observed and interacted with 
children with Special Needs.

We also had a lot of fun and got to know the country, espe-
cially the place where we stayed: Bielsko-Biala. We also visited 
monuments, museums, Auschwitz camps, mines… It was a very 
rich city culturally speaking.

It was very interesting and challenging to stay with colleagues 
twenty four hours per day, as we had to do all the tasks: cooking, doing 
the laundry, cleaning…

We can say that this experience enriched the relationship of friendship 
among the participants.

The negative side was the extreme heat and, obviously, we also missed 
our home, especially family and friends.

To sum up, it was a fabulous experience, and it allowed us to grow up 
individually and as a part of a group. 

Thanks a lot CIOR!
The English teacher, Inês Azevedo, and the class ASC16

Flying to Poland

In the beginning of this year the Erasmus students from class MA7, 
went to Veneto, north of Italy, located in Vicenza. 

We were six mechanical apprentices lost in the middle of a great and 
intercultural city full of amazing and polite people. All of us made our 
own training in important companies like Ferrari or American cars’ com-
panies. The two months were full of wonderful moments and adven-
tures. It was, in fact, an unforgettable experience. 

Pizza, coffee, “sprits”, pasta, and so many other things, we loved it 
all. The Italian gastronomy is very famous in Europe and we enjoyed the 
food a lot. 

We were very much impressed by the beauty of the places that we 

visited, such as: Bassano Del Grappa, a really old city; Verona, the city 
of Romeo and Giulliet and Venezia, one of the most popular cities in the 
world. Another awesome place was The Ferrari Museum.

We really loved the experience as a whole, but I want to highlight the 
beauty of the Italian language. We did a brief Italian course when we got 
there, and before an online course. We liked it because we found it easy 
and beautiful.  

“Ciao!” This is the most used expression in the Italian language when 
someone meets a person who is familiar. Italians use this word to say 
“Hello” and “Goodbye”. “Arrivederci!” also means “Goodbye”.  Other 
greetings are: “Buongiorno!” (Good morning), “Buona giornata!” (Good 

afternoon) or “Buonanotte!” (Good night).
“Per favore!” (Please), “Grazzie Mile” (Thank you 

very much), “Prego” (You welcome) or “Bravo!” (Won-
derful!), very popular expressions. They express the 
way the Italians are and how they live. Of course, we 
can’t forget gestures and facial expressions. Drama is 
part of their way of living “Mamma Mia!” (My good-
ness!). 

By now have you forgotten the title “Utile Dulci”? 
Or, are you wondering what it means? This expression 
comes from the Latin and as you may know Latin lan-
guage was replaced by Italian language. Like that they 
keep many similarities until today. We agreed that it 
represented perfectly what an opportunity like this 
should be: “Useful and Agreeable”.

Ionut Stoica (MA7 Student) / Susana Maia (teacher)

Mobility to Italy “Utile Dulci”
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On May 16th during the 
English lesson, the class 
MA8 and their teacher 
organized an interview 
to discover details about 
the mobility program 
some of the students 
participated in Bilbao, 
Spain. The students who 
didn’t go asked several 
questions about this ex-
perience to those who 
participated. 

Read the interview and discover particular facts about this amazing 
experience they were lucky to be involved in.  

The Expectations …
What did you expect to do at the internship workshop?
The expectation was high, but the result surpassed the expectation. I 

never thought they would put so much faith in me to do some jobs.
What is your opinion about the tourist attractions?
It was a very beautiful city, clean and without major confusion. Public 

transports were fast and some rules were different from those in Portu-
gal. At night, it was not a very dangerous city but we still had fun.

How was your stay?
It ran all as expected. We had to work as a team: take care of the 

house, clean and cook. We had a good supermarket near our house, and 
with a great variety of products. The neighbours were all friendly and 
already used to have students in that house.

Was it easy to pack and consequently live in a different country?
It was exciting to leave the country and embark on this engaging pro-

ject. In terms of adaptation, it was a bit difficult because we had to or-
ganize our house our own way, we had the domestic tasks on our own 

and some of us were not used to doing that.  Despite that, it was a very 
rewarding and innovative experience.

The work…
What type of work did you do during the internship?
During the internship I worked in Automotive Mechanics.
Did you work in a workshop specialized in one specific brand or with 

different car brands?
I worked in a workshop specialized in Renault, but sometimes we had 

cars of different brands. Dacia and Nissan are in the Renault Group, so I 
also worked with this car brands.

Did you like working with this specific brand? 
Yes, I liked to work with Renault cars, but I would prefer to work with 

different brands to achieve more knowledge.

The fun…
What was the funniest thing you did while you were there?
The funniest thing that we have done was riding karts.
Who was de most amusing person in the group?
The most amusing person in the group was MARCO.
What was the most important thing you did? Entertainment or work? 
The most important thing that we did was the entertainment, like go-

ing to the disco, riding 
karts and exploring the 
city (visiting monuments, 
museums,…).

What was the place 
where you had the most 
fun? 

 Back & Stage, where 
we participated in Eras-
mus Parties.

The teacher, Inês Azevedo, 

and the class, MA8

An Adventure in Bilbao

During the English class, the teacher asked the students from PM4, 
who participated in Erasmus, about their experience in Cyprus. Their 
conclusion was obvious and general: it was great, it was amazing!!! They 
were in love with the beaches because they were specially beautiful!

 The photos they showed proved this 
exactly, because the serene sea looked 
like paradise! Cyprus was an amazing 
surprise and even though the weather 
was so hot, it was the best trip ever! Pay 
attention to their opinions!

1- What were your expectations?
João Costa- The expectations weren’t 

high because I didn’t know the country 
but in the end I changed my opinion be-
cause the country is wonderful.

2 - How did you manage domestic du-
ties? 

Tiago Cunha- We had two groups. One 
group was in charge of cooking while the 
other was responsible for the cleaning. 

Then, we switched duties.
3 - What did you learn in terms of work?
Rafael- During our visits we saw very interesting things related to our 

area of work. In these terms, it was very rewarding. 
4 - Who was the funniest member of 

the group?
Daniel- It was João Pereira.
5 - What places did you visit?
Tiago Costa- We visited an amazing 

beach with very hot water, a castle, and 
other places of interest. In terms of enter-
tainment we went to great pubs at night.

6 - Why would you advise a student to 
participate in this program?

Tiago Silva- I would advise any student 
to participate because it was a wonderful 
experience which we’ll always remember 
and it was the best trip ever!

The teacher, Inês Azevedo, and the class, PM4

Cyprus -  The Best Trip Ever!
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Bruno
The opportunity that Cior gave 

us was unique because we could 
broaden our horizons.

This year we were given the possi-
bility to travel to Austria, more pre-
cisely to Vienna, where beyond our 
duties within our vocational train-
ing, we also had some free time to 
visit the city. From ice rinks, monu-
ments to karting races, we had a lot 
fun during 2 months.

I highly recommend you to par-
ticipate because it will be awesome.

João Guimarães
In our last year here, Cior gave us the opportunity to make a training in 

Austria. We went on the 29th January to the city of Vienna, and our trip 
ended on the 28th March. It was a really nice experience, and I learned 
a lot about living in another country and living with people that don’t 
speak my mother tongue. It’s a very beautiful country and there are a lot 
of beautiful places to visit.

If you have the chance to do the same, don’t waste it.
Matias
It was my first time in Austria and it is an awesome country to visit. 

There I did my vocational training 
at Mitech. I worked with CNC ma-
chines and I was able to learn a little 
more. I visited the city and saw sev-
eral people from several countries. I 
recommend everyone to do the mo-
bility of Erasmus+ program.

João Araújo
I want to thank CIOR for the op-

portunity given of doing my training 
in Austria. It’s a beautiful country. I 
recommend it to the other students. 
if you have the opportunity to trav-
el, just go.

João Ferreira and João Marinho 
It was our first time in Austria. It was a good experience and an awe-

some country to visit. We did our vocational training at Dragan Vukovic 
and we learned a lot.  We visited a lot of places, but it was at Westbanof 
Street that we spent most of our time - that street is called the street 
of stores because there are a lot of stores which sell clothes. There’s 
also a McDonald’s where we had lunch and dinner many times. We rec-
ommend everyone who has the opportunity to travel abroad to do the 
training in a different country and not to waste the chance of doing it.

Our Erasmus+ Experience
in Vienna, Austria

Wrexham Mobility
United Kingdom

Right after Easter, 10th grade students from Mechatronic classes 
MA11: Diogo Silva, Hugo Fernandes, José Carvalho, Rafael Marques, José 
Pedro Oliveira; MA12: Amaro Carvalho, André Oliveira, Diogo Silva and 
Rafael Palha flew to England together with their teachers, Miguel Fer-
nandes and Diogo Domingues. 

There they visited three main cities: Wrexham, Manchester and Liver-
pool. All of them offered so many places to visit. From cathedrals, cas-
tles, museums to football stadiums they did all kind of tours. It is of no 
surprise to us, “Tugas”, that the football stadium tour was their favorite! 

From students and colleagues, I had the opportunity to see their en-
thusiasm when reporting some of the opportunities that they were able 

to experience and how much they learned. The most used adjectives 
were: “amazing”, “unforgettable”, “unique”, “fantastic”, “exciting”, “awe-
some” and “rewarding”. 

One thing was very clear to me after listening to them, they all liked 
to visit the Morgan Motor Company in Malvern very much because of 
all the history and charisma it embodies, especially when it comes to 
sports cars. 

During the week dedicated to Europe, students and teachers could 
recall once again those sixteen days and I’m sure this trip was simply: 

2 GOOD NOT 2 BE RE TED!!!        
Erasmus Students (MA11/MA12) / Susana Maia (teacher)
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I n t e r n a C I O R i z a n d o

A l u n o s

Gabinete de Projetos

Os vários fluxos de mobilidade com diferentes desti-
nos no espaço europeu em muito têm contribuído para 
a formação e capacitação dos nossos alunos e profes-
sores, a par da internacionalização da marca CIOR e 
do seu projeto.

Ao longo deste ano letivo, o Gabinete de Projetos 
da CIOR organizou 12 fluxos de mobilidade, que con-
templaram 92 participantes, em colaboração com 11 

parceiros europeus de Espanha, Itália, Áustria, Chipre, 
Reino Unido, Malta, Grécia e Polónia. 

A implementação dos diferentes Projetos Erasmus+ 
ao longo do ano letivo 2017/2018 contribuiu para a 
afirmação da imagem da Escola e para reconhecer a 
importância que a Europa, com os seus valores, vivên-
cias e oportunidades, tem para todos nós, nunca des-
curando a cidadania nas suas várias dimensões.

Temos boas notícias: a candidatura do Projeto GPS 6 – Get 
Professional Skills foi aprovada. Assim, no próximo ano letivo, 
o Gabinete de Projetos irá, mais uma vez, proporcionar aos 
nossos alunos e staff a possibilidade de participar numa mo-
bilidade europeia. Os alunos do 12º ano ficarão distribuídos 
por países como a Áustria, Espanha, Itália, Malta e Polónia, 
enquanto os nossos alunos do 10º ano aventurar-se-ão pela 
Bulgária, Grécia, Finlândia e pelo Reino Unido. Os alunos fina-
listas também terão uma última oportunidade para (re)viver uma expe-
riência Erasmus, por um período de 3 meses na Alemanha, em Espanha, 

Itália ou no Reino Unido. O Staff também não fica de fora, sendo que os 
destinos no próximo ano letivo serão a Hungria, a Irlanda ou a República 
Checa.

Projeto GPS 6 – ERASMUS +
Candidatura Aprovada Para 2018/2019

Os alunos de 10º ano tiveram de esperar pelo 3º período para desco-
brirem a aventura de uma mobilidade Erasmus+. Foi com muito satisfa-
ção que os diferentes grupos/turmas regressaram e com muita vontade 
de repetirem a experiência. As alunas do curso de Animação Sociocul-
tural estiveram em Pszczyna, na Polónia; os alunos das turmas MA11 e 

MA12 de Mecatrónica Automóvel partilharam conhecimentos com os 
alunos do Colleg Cambria em Wrexham, no País de Gales. Em Limassol, 
no Chipre, o nosso parceiro Shipcon acolheu dois grupos de alunos de 
Produção Metalomecânica e de Instalações Elétricas/Eletrónica.

Programa Projeto GPS 5 
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Neste 3º período, também decorreram as mobilidades de staff na Gré-

cia, no Chipre e em Espanha. Ao longo de uma semana, os participantes 
realizaram visitas diversas a escolas, empresas, centros de formação e 
puderam inteirar-se de realidades educativas e formativas dos países de 

acolhimento. Usufruíram ainda de um programa cultural que permitiu 
conhecer melhor os aspetos da história, geografia e da gastronomia lo-
cal.

Disseminação – Semana da Europa
À semelhança de anos anteriores, o Gabinete de Projetos da CIOR, em 

articulação com a equipa pedagógica, organizou a Semana da Europa, 
com várias atividades e iniciativas, que envolveram e mobilizaram toda a 
comunidade educativa.

Este ano, a abertura do evento contou com a presença do Eurode-
putado, Dr. Nuno Melo, que, para além de se dirigir aos jovens, tam-
bém assistiu às apresentações das experiências e vivências nas diferen-
tes mobilidades do Projeto GPS 5 - Get Professional Skills, no âmbito 
do Erasmus+. Nesta semana, contamos também com a participação da 
Vereadora da Família e da Juventude, Dr.ª Sofia Fernandes, que, pela pri-
meira vez, visitou a nossa escola e contactou diretamente com os grupos 
responsáveis pela disseminação do referido projeto, numa ação aberta a 
outras escolas, empresas, encarregados de educação e demais membros 
da comunidade escolar. 

Na quarta-feira, dia 9, Dia da Europa, evocativo da Declaração de 
Schuman, o dia ficou marcado por uma ação de solidariedade, traduzida 
numa dádiva de sangue, por parte dos membros da comunidade esco-
lar, em colaboração com a Associação de Dadores de Sangue de V.N. de 
Famalicão.  Por fim, houve ainda momentos para um English breakfast e 
um Five o’clock tea preparados pelos alunos dos CEF- Cursos de Educa-
ção e Formação- turmas AC1 e AC2 para a comunidade escolar.

Para além das apresentações e testemunhos dos alunos participantes, 
esta ação de disseminação contou ainda com um concurso de vídeos e 
cartazes alusivos ao período de mobilidade vivenciado em cada um dos 
diferentes fluxos. 

No que respeita às mobilidades de staff e dos professores acompa-
nhantes, o evento de disseminação está agendado para o dia 27 de julho.
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Projeto KA2 – “Track It, Don´t Lose It”
A Escola Profissional CIOR promoveu a 2ª reunião de coordenadores 

deste projeto, que decorreu entre 3 e 7 de junho de 2018. Neste encon-
tro, em que participaram representantes das 3 escolas parceiras, a CIOR 
acolheu os participantes de França e do Chipre, organizando um con-
junto de atividades inseridas na temática do projeto que visa o envolvi-

mento ativo e empreendedor dos alunos na construção de uma base de 
dados para gestão de inventários, como forma de combate ao abandono 
escolar. O plano de trabalho incluiu também visitas culturais a monu-
mentos de referência da região.

Programa Erasmus+ – Acolhimento de Alunos de Espanha
Este ano letivo, o Gabinete de Projetos reforçou as parcerias estabele-

cidas com alguns centros de educação e institutos de Pontevedra/Vigo, 
Santiago de Compostela e Madrid. Neste particular, e desde o passado 
mês de março que a CIOR tem vindo a colaborar na colocação de 10 alu-
nos em diversas empresas e serviços de referência de V.N. de Famalicão 
nas áreas de Farmácia, Informática, Instalações Elétricas, Soldadura e de 
Química Laboratorial.

Os estágios, com a duração de 6 e 11 semanas, desenvolvem-se de 

acordo com os perfis profissionais e estrutura curricular do sistema edu-
cativo do país vizinho, permitindo aos participantes a conclusão dos seus 
percursos formativos.

Ainda nesta lógica, recebemos, no passado dia 22 de maio, dois re-
presentantes do IES Monte Neme, da Corunha, para uma visita à escola 
e reunião de trabalho, visando o estreitamento de laços entre as duas 
escolas e o acolhimento de alunos.
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E n t r e t a n t o
Bem Escrever

1. Descobre, na sopa de letras seguinte (na horizontal e na vertical), 
sete palavras que expressem sentimentos.

N O J O W E R T D C
T R I S T E Z A E N
M A S D F G H A S R
E Z X C V B S L P I
D S D F G E B E R O
O P O I R T R G E S
K J H P F G H R Z I
Q W R A I V A I O D
F U D F G H J A D A
S H C I Ú M E S D D

2. Assinala as afirmações verdadeiras (V) e as falsas (F).

Classificação V F

a. “Irrepreensível” é o contrário de “repreensível”.

b. “Impressão” é o contrário de “pressão”.

c. “Infusão” é o contrário de “fusão”.

d. “Infração” é o contrário de “fração”.

e. “Inapto” é o contrário de “apto”.

f. “Interno” é o contrário de “terno”.

3. Reconstitui os provérbios corretos.
Em terra de cegos, enche a galinha o papo.
Filho de peixe é ouro.
Grão a grão, sabe nadar.
Em casa de ferreiro, quem tem um olho é rei.
Em casa onde não há pão, sê romano.
Em Roma, todos ralham e ninguém tem razão.
Nem tudo o que reluz, espeto de pau.
De manhã é que se conhecem os amigos. 
Na miséria é que começa o dia.

Carla Susana Azevedo, professora

Fonte: Areal Editores, Dossier do Professor

Cartoons
CR/GC

Soluções
1. nojo; tristeza; raiva; ciúmes (na horizontal)
medo; alegria; desprezo (na vertical)
2. a) V; b) F; c) F; d) F; e) V; f) F
3. Em terra de cegos, quem tem olho é rei.
Filho de peixe sabe nadar.
Grão a grão, enche a galinha o papo.
Em casa de ferreiro, espeto de pau.
Em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão.
Em Roma, sê romano.
Nem tudo o que reluz é ouro.
De manhã é que começa o dia.
Na miséria é que se conhecem os amigos.

Raiz Quadrada
Juliana Oliveira, professora

“Quem tem um peixe como animal de estimação?”
Dicas para a resolução do enigma:

1. O Norueguês vive na primeira casa.

2. O Inglês vive na casa Vermelha.

3. O Sueco tem Cães como animais de estimação.

4. O Dinamarquês bebe Chá.

5. A casa Verde fica do lado esquerdo da casa Branca.

6. O homem que vive na casa Verde bebe Café.

7. O homem que fuma Pall Mall cria Pássaros.

8. O homem que vive na casa Amarela fuma Dunhill.

9. O homem que vive na casa do meio bebe Leite.

10. O homem que fuma Blends vive ao lado do que tem Gatos.

11. O homem que cria Cavalos vive ao lado do que fuma Dunhill.

12. O homem que fuma BlueMaster bebe Cerveja.

13. O Alemão fuma Prince.

14. O Norueguês vive ao lado da casa Azul.

15. O homem que fuma Blends é vizinho do que bebe Água.

Teste de Q.I. de Einstein

“Albert Einstein criou este teste de 
QI (raciocínio lógico) no século passado 
e afirmou que 98% da população 
mundial não é capaz de resolvê-lo”.

Será que é assim tão difícil? Vamos 
ver quem tem uma mente como a de 
Einstein!
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C h e c k - L i s t
Entre-Capas

Augusta Salgado

Numa corrida desenfreada contra o tempo, 
três heróis absolutamente improváveis ten-
tam impedir que um assassino mate milhares 
de pessoas.

Mr. Mercedes é um romance policial do 
autor Stephen King, publicado a 3 de junho 
de 2014 pela editora americana Scribner e 
lançado em 2016 no Brasil pela editora Suma 
de Letras. É o primeiro livro da trilogia de Bill 
Hodges.

Numa madrugada gelada, uma fila de de-
sempregados desesperados vai crescendo 
para conseguir um lugar numa feira de empre-
go. Inesperadamente, um condutor solitário 
avança sobre a multidão num Mercedes rou-
bado, atropelando os inocentes; depois recua 
e torna a avançar. Oito pessoas são mortas, 
quinze ficam feridas. O assassino foge.

Meses mais tarde, noutro lugar da mesma 
cidade, um polícia reformado, chamado Bill 
Hodges, continua perturbado pelo crime que 

ficou por resolver. Quando recebe uma carta 
demente de alguém que se autodenomina «O 
Assassino do Mercedes» e que ameaça com 
um ataque ainda mais diabólico, Hodges des-
perta da sua reforma deprimente e decide evi-
tar a todo o custo uma nova tragédia.

Brady Hartsfield vive com a mãe alcoólica na 
casa onde nasceu. Adorou aquela sensação de 
morte ao volante do Mercedes e quer sentir 
aquilo de novo. Só Bill Hodges, com os seus 
dois novos (e improváveis) aliados, pode de-
ter o assassino antes que este ataque de novo. 
E não têm tempo a perder, porque a próxima 
missão de Brady, se for bem-sucedida, irá cha-
cinar milhares de pessoas.

Sr. Mercedes é uma luta épica entre o bem e 
o mal. A exploração da mente de um assassino 
obsessivo e louco é arrepiante e absolutamen-
te inesquecível.

Romancista norte-americano, Stephen King 
nasceu, em 1947, em Portland, Maine. Filho de 
um marinheiro mercante, que abandonou a fa-
mília em 1950, foi criado pela mãe, em Durham, 
juntamente com o seu irmão David. A mãe viu-
-se forçada a trabalhar precariamente para poder 
sustentar os seus filhos.
Aos seis anos de idade, o jovem Stephen teve 
que proceder à punctura do tímpano por 
diversas vezes, experiência dolorosa que nunca 
conseguiria esquecer. Deu início aos seus 
estudos secundários na Lisbon Falls High School, 
onde começou a escrever contos, ao mesmo 
tempo que fazia parte de um grupo amador de 
rock. No ano de 1960, Stephen King submeteu 
o seu primeiro manuscrito para publicação, o 
qual seria rejeitado. Entretanto, editava o jornal 
do liceu, The Drum, e escrevia para o jornal 
local, o Lisbon Weekly Enterprise. Publicou o seu 
primeiro conto, In A Half-World Of Terror, numa 
fanzine de terror.

Em 1970, licenciou-se pela Universidade do 
Maine e, no ano seguinte, casou com Tabitha Spruce, que também viria a 
alcançar reputação como escritora. De 1971 a 1974, Stephen King foi ins-
trutor na Hampden Academy, até ter publicado o seu primeiro romance, 
Carrie (1974), a história de uma rapariga com poderes telecinéticos. Ati-
rou as primeiras páginas do trabalho ao lixo, mas foram resgatadas pela 
esposa, que o encorajou a prossegui-las. A obra não teve, a princípio, 
senão um sucesso modesto, mas com a adaptação para cinema e com 
a publicação do romance Salem’s Lot (1976), conseguiu estabelecer-se 

como importante escritor de literatura de terror.
Nos finais do verão de 1974, Stephen King de-

cidiu passar umas férias prolongadas no Colorado 
na companhia da sua família. De visita ao Stan-
ley Hotel, em Estes Park, chegou-lhe a inspiração 
para o seu romance seguinte, The Shining (1975), 
que chegaria a obter versão cinematográfica pela 
mão de Stanley Kubrick, em 1977. Nessa época, 
segundo confissão do próprio autor, tinha a bra-
ços problemas de abuso de álcool e drogas. Na se-
gunda metade dos anos 70, Stephen King come-
çou a publicar uma série de romances sob o pseu-
dónimo Richard Bachman, de que Rage (1977) e 
The Long Walk (1979) são exemplos.

Em junho de 1999, o escritor ficou gravemen-
te ferido em consequência de um atropelamento 
por uma carrinha. Não obstante, no mês seguinte 
começou a publicar uma série de folhetins vir-
tuais no seu website ‹stephenking.com›, sendo o 
primeiro escritor de gabarito a recorrer ao supor-
te virtual. Na primeira história, uma vinha sobre-
natural começa a crescer numa editora de livros 

de bolso, trazendo sucesso e riquezas em troca de sangue e carne fresca.
Em convalescença do acidente, Stephen King decidiu fazer um balan-

ço do seu início de carreira, com On Writing (2000), obra principalmen-
te destinada a aconselhar potenciais escritores. Stephen King passou a 
maior parte da sua carreira como romancista em Bangor, no estado do 
Maine.
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Livros de Curso

Este rapaz não gosta que lhe chateiem o juízo.
Vida é bicicleta, cartas, SC Go, Fortnite.
É conhecido por ser um provocador.
Fiel no amor.
É brincalhão, divertido e não diz nada, sem 
palavrão.

Simpático e bem disposto, todos dizem que é 
um amigo leal.
É o tal que lança as piadas, lança a bomba e 
desparece na confusão!
Gosta de PCs e Playstation, calmo, tranquilo 
mas sempre no gozo com a irmã que não tem.
É o homem das cartas, bicicletas e dos skates e 
acabou de muletas, ai que correu mal!

Carlos Sá Carlos Cruz

Bom rapaz mas chato, segundo os entendidos 
- chamam-lhe o “pica-miolos”.
Explosivo, salta-lhe a tampa de quando em 
vez, o rapaz do mau feitio.
Pessoa confiável, bom amigo, homem do giná-
sio, da moto GP e dos Subarus.
É preciso ajudar? Não contem com ele!

Este rapaz sabe estar e dá-se bem com todos, 
não tem vícios.
Chamam-lhe king das Lameiras, é trabalhador 
e homem de muito estilo!
É vê-lo no fim de Educação Física:
gel, perfume, desodorizante e laca, primeiro 
que chegue à aula seguinte...
Estilo: imune a qualquer crítica!

Hugo Correia João Melo

O “Mocas” para a turma.
É bom a Inglês e a basquete, mas só quando 
não joga!
Calmo e pronto a ajudar os amigos.
Vai seguir CNC, gosta das máquinas.

Este é um amigo leal, com bastante sentido 
de humor.
Ajuda quem precisa, viciado em tatuagens.
Surpreende com um bom coração
e quando está muito calado, fujam, vem aí má 
disposição!

Carlos Paula Carlos Sousa

Amigo fixe, calmo, leal.
É tão calmo que quando anda parece que 
desliza!
Despassarado e esquecido por natureza.
Horários não é com ele. Aulas? Só se for às 9.
Só liga ao que mais lhe interessa.
É um rapaz com sorte: tem audição e memória 
seletivas!

Bruno Lucas

O sorna anda metido em perigos, é bom rapaz 
e pouco trabalhador mas pronto a ajudar.
Estudar não é com ele, não tem filtros, diz o 
que pensa.
Escritor do lápis, não gosta de canetas,
tem de se fazer à vida, voltar a pôr a sua vida 
direita.

Este é o rapaz das gargalhadas, sempre a rir.
Disposto a ajudar e mecânico por vocação.
É o esfomeado da turma, come intervalo sim, 
intervalo sim.
Tanto alimento vale-lhe o 1º lugar em toda a 
sua extensão!

Domingos Sousa
Fábio Miranda

Aqui está um amigo fixe que arrecada muitos 
nomes:
megafone, picaxú, Martins,
dorminhoco, preguiçoso e molengão são no-
mes do meio.
Sempre no telemóvel a postar coisas pró povo 
rir.
Os ataques de riso dão-lhe bónus no corredor.

Diogo Martins

Este é o Rei das lesões.
Cotovelo, braço, dedos,
não escapa nada, para tudo no estaleiro!
Doente pelo Porto, dizem que é um miúdo fixe 
e porreiro.
É viciado em CS e Fortnite.

Diogo Costa

c2-cnc1

operador de máquinas e 
ferramentas cnc
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É uma pessoa divertida mas também ner-
vosa. É conhecido como o “karate kid” da 
turma. 

André Oliveira

É uma pessoa simpática e amorosa. Sem-
pre disposta a ajudar quando necessário e 
uma excelente aluna. 

Ana Silva

C1-ma2

Mecânico de 
automóveis 
ligeiros

Todos dizem que é cinco estrelas e “Ás” da 
bola e trabalhador.
Não fala por trás, é sincero e respeitador.
Aqui não há um cabelo desalinhado.
É muito estilo, cuidado! Laca, gel e todo per-
fumado!

É o nosso agricultor, doente por tratores e 
animais.
Carros topo de gama, e cuidado pessoal: no 
campo, gosta de dar lenha.
Mas já levou com muita na perna na Feira 
Medieval!
É para trabalhar? Apresenta-se cheio de força 
e musculado.
10 min depois aparece cansado ou lesionado.
Não diz uma frase sem palavrão, outro mega-
fone na turma.

João Pinto José Oliveira

Bom colega, amigo que gosta de ajudar as pes-
soas e de jogar cartas.
Responsável, prestável e bom rapaz.
Sempre pronto a trabalhar, quer ser um me-
cânico capaz!
Chapeiro da turma e, se o virem por aí, de cer-
teza será num tuc-tuc.

Rogério Dias
O bombeiro de serviço da turma e da escola.
É amigo de todos e diz as verdades.
Sempre a socorrer os mais aflitos e necessi-
tados.
Precisa de baixar o volume, quando fala levan-
ta defuntos!
E se precisarem de um rapaz com força, capaz 
de levantar mundos e fundos.
Contem com ele, não tem nada de vagabun-
do!

Miguel Rodrigues

Bom rapaz, mas deixou-se levar por caminhos 
escuros.
Gosta de festas, de transe e este ano meteu-se 
em muitos apuros.

Calado e de origem indiana, a vida não é es-
tudar.
Escola, só de vez em quando a vê.
Tem tanto para aproveitar, mas deita tudo a 
perder;
Gosta é de jogar cartas, futebol e PC.

Luís Carsane Luís Pereira

É um espetáculo e boa professora, 
sempre envolvida nas atividades.
Gosta sempre de nos ver empenhados
e mostra brio em tudo o que faz.
Mesmo na adversidade,
preocupada e atenta o ano inteiro.
E “deu-nos cabo da cabeça”.
Disse-nos que tínhamos de acabar
e por isso temos o curso quase feito!

Não há ninguém que lhe reconheça
o mais ínfimo e pequeno defeito.
Ajudou todos, mesmo os dados a rebu-
liços,
por isso não há outra professora que 
mais mereça
a nossa inteira gratidão e não se esqueça:
para o ano tem que ser nossa DT, nem 
que chovam chouriços!

Prof. Manuela Cortinhas
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Gosta do mar e quer ser marinheiro. Gos-
ta de comer robalo.

Rui Fernandes

É um bom amigo e um aluno esforçado. 

Tiago Dias

É conhecido pelo “Pêssego”. É o varredor 
oficial da oficina. 

Paulo Silva

É uma pessoa muito responsável e reser-
vada. 

Rui Silva

Gosta muito de jipes e é um grande me-
cânico. 

Rui Dias

Gosta de contar histórias e anedotas. Tem 
muita força! 

Ricardo Rodrigues

É o rei dos “machos latinos”. É conhecido 
por “snifes”. 

Ricardo Reis

Gosta de lutar e anda no kickboxing. É 
simpático!

Norberto Monteiro

A “Ticha” é uma mulher do povo e sempre 
pronta a ajudar. 

Patrícia Moreira

Muito divertido e animado. Conta muitas 
piadas e está sempre bem-disposto. 

Ivo Ribeiro

Muito reservada e gosta de comer kit kat. 

Jéssica Faria

O “Sucateiro” da turma, tem uma “Ibiza” 
arrastão. Está sempre bem-disposto e 
come o lanche do povo. 

João Pacheco

O jogador da bola da turma e muito fit-
ness. Gosta de comer bacalhau.

Marco Oliveira

Gosta de andar de skate e de desenhar. É 
um artista! 

Paulo Veloso

É conhecido como “O Careca”. Anda 
sempre de cap o que lhe dá muita 
pinta.

Duarte Costa

É muito sossegado e amigo dos seus ami-
gos.

Henrique Cunha

É uma rapariga 5 estrelas e divertida. É 
uma boa pessoa e cheia de estilo. 

Daniela Correia

A sua alcunha é Chan. Os colegas dizem 
que é um menino do povo e tem muita 
“pinta”!

Bruno Silva

É o rapaz do parkour. É uma pessoa fixe. 

Daniel Silva

Gosta de jogar “Placard” e futsal. Adora 
brincar com os colegas e que brinquem 
com ele também. O Tóni é um bom me-
cânico.

António Gomes
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A “pikena” e a delegada de turma. Quando 
lhe pisam os calos, ela faz estragos. Ferve em 
pouca água, dizendo sem pensar tudo o que 
lhe vai na alma. Apesar de tudo isto, gostamos 
muito dela, pois é meiga e boa menina. 

Levanta-se às seis da manhã para comer bana-
nas, pois diz que estas lhe dão energia. Adora 
o seu cabelo e não há vento que o derrube! 
Nunca se esquece do seu casaco de pele com 
pelo no interior. Alegre, bem-disposto e vaido-
so. Viciado no ginásio.  

Daniel Boguinha Mónica Oliveira

É o megafone da turma, quando cá está não 
há silêncio! É um bom rapaz, simpático e di-
vertido. É irritante quando se zanga. 

Por amor entrou noutra órbita, mas quando 
acordou, voltou ao seu mundo, a escola. Não 
tem um feitio fácil: é teimosa, chata e resmun-
gona, mas no fundo é boa menina, está sem-
pre pronta para ajudar.

Rúben Ribeiro Bruna Gomes

Amiga, simpática, amiga do seu amigo. Adora 
a expressão: “É tudo…” Tem um riso que nos 
faz lembrar o grunhido de um porco! Vaidosa 
e asseada! Sempre com as unhas bem arranja-
das. Empenhada naquilo que faz. 

Cristiana Ribeiro

É uma rapariga simpática e boa amiga. Tem 
uma pessoa especial na turma, mas não de-
monstra esse sentimento por ela. Gosta de 
estar no seu canto e não arranja confusão com 
ninguém. 

Beatriz Ferreira

Ao terminarmos esta caminhada, queremos 
agradecer à nossa diretora de turma, profes-
sora Inês Azevedo, todo o apoio e dedicação 
que prestou à nossa turma ao longo deste 
ano. Simpática e sempre disposta a ajudar, 
contribuiu diretamente para a formação do 
nosso caráter e para concluirmos o curso com 
sucesso.
Muito obrigado por tudo! 

Prof. Inês Azevedo

É atleta do Ribeirão F.C., clube que tem no co-
ração. Adora futebol, atletismo e o escutismo. 
Esta menina tem uma personalidade muito 
própria, ora está sensível, ora resmungona, 
mas tem um enorme coração. Sempre pronta 
para ajudar. Entrega-se de corpo e alma quan-
do está motivada no desenvolvimento de uma 
tarefa. 

O nosso manjerico e o MC tiros da turma. 
Mulherengo e bom cantor da música “ O que 
ela quer eu sei”, com mais de seis mil visuali-
zações no youtube. Foge do seu amor, há dois 
anos, porque tem medo de se iludir. Tem bom 
coração e defende os seus amigos. 

Sara Sousa Carlos Andrade

É a chaminé da turma. Gosta de estar no seu 
canto, sem ninguém o chatear. Só gosta de jo-
gar CS. É preguiçoso, dorminhoco e não gosta 
de convívios. A sua frase favorita é: “Que tra-
balho, ó mano!”

É a menina explosiva e a CHII da turma. Está 
sempre a dizer “Tenho Sangue de víbora!”. Dá 
bons conselhos e ajuda-nos quando precisa-
mos. Orgulha-se de frequentar esta escola há 
três anos, mas está sempre a apontar defeitos 
quer na escola, quer nos colegas. Mas no fun-
do, não passam de palavras… 

Tatiana SantosLuís Silva

C2-ac1

acompanhante
de crianças



[ 38 ]

Este rapaz é boa pessoa, sempre pronto a aju-
dar, alguém em que se pode confiar. Campeão 
nacional de Alex Ryu Jitsu, disciplina é com 
ele! Sonhou ser um dia cangalheiro, mas será 
eletricista a tempo inteiro! Dê por onde der, 
irá lá ter numa DT!

Este rapaz parece que não, mas tem um vozei-
rão! Simpático e dono da sua própria opinião, 
não se deixa levar e é difícil de vergar! Mos-
trou-nos muita teimosia e não nos presenteou 
com uma fotografia. Perdoamos-lhe este ca-
pricho, pois gosta de trabalho e de cumprir o 
solicitado, não é por acaso que não tem mó-
dulos em atraso.

Daniel Silva Diogo Correia

C2-EI1

eletricista de 
instalações

É uma miúda fixe, mas quem se meter com os 
dela, está tramado. É amorosa, honesta e boa 
conselheira. Quando passa, deslumbra com 
o seu charme. A frase preferida é “São todas 
porquichonas.”

A expressão preferida é “No meu tempo não 
era nada assim…”. Muda de cor de cabelo to-
dos os períodos: ora amarelo, ora vermelho, 
ora verde. É o mercado abastecedor da turma, 
pois traz bolachas e água para distribuir por 
todos. Simpático, divertido e sincero. É o nos-
so Google tradutor da turma. 

Patrícia Neves Nuno Pereira

Esta menina é muito envergonhada, está sem-
pre no seu canto e no seu mundo. É muito ca-
ladinha e boa menina. Nas aulas, tem um com-
portamento exemplar. Tem um bom coração. 

Muito reservada e gosta muito de estar no seu 
canto. Não se mete com ninguém, mas caso o 
façam, não se deixa ficar. É a parceira de teck-
no da Tatiana. 

Renata Neiva Diana Mendes

A nossa querida diretora de turma é um exemplo de 
pessoa e professora, pois dedica-se com empenho 
e paixão aos seus alunos e à arte de ensinar. A cada 
dia, inspira-nos a aprender e a abrir as nossas men-
tes a outros horizontes. É também a nossa segunda 
mãe, sempre um farol de luz constante nas nossas 
vidas, preocupando-se connosco e sempre pronta a 
ajudar. Gostamos muito dela. 
Um agradecimento do fundo do coração à professo-
ra Joaquina por tudo o que fez por nós e pelos lan-
ches que nos presenteou, no final de cada período.

Prof. Joaquina Salgado

Não tem feitio fácil, mas faz-nos rir a toda 
a hora. Na outra vida, nasceu Leila, e no 
século XXI nasceu Hélder Rodrigues. O Hé-
lder traz sempre muita alegria e animação à 
turma. É um grande fã do Castelo Branco, e 
gostava de ser seu filho. Apesar dos dispara-
tes que faz ou diz, tem bom coração e está 
sempre pronto para ajudar. 

Hélder Rodrigues

Sempre no mundo dele, num universo à parte,
longe de confusões e de multidões. Calmo,
mas só por fora, por dentro verdadeiros tur-
bilhões!

Dizem que sabe falar com todos, o Araújo é
homem de poucas palavras. Não implica com
ninguém, mantém-se longe de alhadas. Que-
rem
vê-lo feliz: PC, cama e mantenham-no
longe da praia!

Abílio Mendes Alexandre Araújo

Sempre direto, diz o que quer e ouve o que 
não quer. Sempre a brincar, engraçado e pre-
sente para os amigos, mas, cuidado, se explo-
de é asneira por todo o lado!

André Loureiro
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Rapaz cinco estrelas, divertido, na paz e pouco 
amigo de causar problemas. Sempre apruma-
dinho, camisinha engomadinha, é o “betinho” 
da turma. Cuidado meninas: é um quebra-co-
rações!

O Chico é bom moço e bom cantor mas, cuida-
do, quando menos se espera, vem aí palavrão. 
Os colegas gostam de irritá-lo de propósito 
e, de vez em quando, não adianta, salta-lhe 
a tampa! Um dia vai trabalhar para terras de 
Sua Majestade, e vai deixar alguma saudade!

Carlos Carneiro Francisco Azevedo

Sempre a pegar, sempre a arranjar proble-
mas, brinca tanto que até enjoa, este smurf 
gosta de ser o centro das atenções. Mas gosta 
de ajudar, maluco e acelerado, e de coração 
amanteigado!

Este rapaz gosta de trabalhar, mostra brio no 
que faz. Não tem papas na língua, não tem 
vergonha e mostra domínio junto do sexo 
oposto. De quando em vez, deixa-se atacar 
pela preguiça, e ficar na cama de manhã, que 
delícia!

Luís Moreira Pedro Costa

Este é o rapaz das crises de riso, alinha nas 
brincadeiras e piadas e isso já lhe valeu muitas 
embrulhadas. Sempre a rir, é um rapaz fixe. 
Agora, não se metam com ele, ainda levam 
com a muleta!

Leonardo Costa

O loiro é engraçado e bom amigo do pessoal, 
gosta de estar com os amigos e quem diria é 
envergonhado com as meninas! É bom moço 
e brincalhão, mas Gonçalo, não te armes em 
espertalhão, na vida tudo traz uma lição.

Gonçalo Salgado

Dizem que é vidrinho de cheiro e dono de hu-
mor negro. Ora rejubilante, ora horriplante! 
Está para onde está virado o ar, é bipolar! Só 
quer saber de raparigas. Cuidado: por elas, 
mete-se em mil e uma brigas!

Rapaz simpático, humilde, brincalhão, respon-
sável e cumpridor, não se metam com ele, é 
amante das artes marciais! Podem contar com 
ele mesmo sem ele contar de antemão, mas 
cuidado que vem aí palavrão!

Rafael Baltar
Simão Oliveira

Generoso com os amigos, mas tem de abrir os 
olhos, fugir dos perigos! O “Pascal” da turma 
é um rapaz de qualidades, não as aproveita e 
mete-se em dificuldades. Não há dúvida que 
ele também sabe animar a malta, alinha com 
tudo, está sempre na ribalta.

Amante de metal (e muitos outros estilos) e 
dono de vozeirão, (mas só para chamar a aten-
ção) qualquer dia temos vocalista! Nervoso e 
ups! Já disse o que não devia! Bom amigo e 
dono de sentido de humor, vai continuar na 
CIOR!

João Cardoso Bruno Gonçalves

Há pessoas que têm o poder de transformar as nossas vidas, e a nossa 
diretora de turma, professora Natália, é uma delas. É uma pessoa sim-
pática, dinâmica, generosa, preocupada e paciente. Ama o que faz e 
vibra com as atividades escolares desenvolvidas pelos alunos. Aí sim os 
seus olhos brilham! Excelente professora, pois tem o dom de ensinar 
bem e com simplicidade. 
Mais do que uma professora, foi o nosso porto de abrigo, uma pes-
soa que nos acolheu, orientou e inspirou neste último ano. Com ela 
aprendemos muito mais do que teoria, aprendemos valores humanos, 

sociais e culturais que consideramos fundamentais para a nossa vida. 
Professora Natália, muito obrigado pela sua dedicação, paciência e ca-
rinho. Iremos recordá-la como uma pessoa bem-disposta, divertida e 
com um bom sentido de humor.
Nós só podemos agradecer por ter feito parte das nossas vidas, e te-
mos a certeza de que tudo o que aprendemos, vamos levar por toda 
a nossa vida. 
À nossa querida diretora de turma, toda a nossa gratidão e carinho!

Prof. Natália Luciano
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Primeira versão apareceu-nos penteado. 
Último upgrade, veio sem elementos capila-
res. 
Romântico assumido, dedicado à namorada a 
cem por cento.
Resultado: sermões por acrescento. 
É bom menino, todos dizem que é bom moço. 
E todos dizem em tom de piadinha
Qu’ ainda é melhor criancinha!

Recruta apresenta-se: 1º nome Lucas, apelido 
Ribeiro, nome do meio “Esousóeu?” 
Sentido! Este é o líder que comanda as tropas 
de Eletrónica e Instalações!  
Volver! Jogador mais rápido alguma vez avis-
tado nos matraquilhos da CIOR e imediações! 
Futura promessa do futebol profissional da 
primeira liga Portuguesa a contar do fim. Dis-
persar!

Ricardo Lopes Lucas Ribeiro

Novo reforço dos Bombeiros Famalicenses. 
A CIOR tem agora uma mais-valia no socorro e 
graves ocorrências. 
Miúdo disciplinado, teve um percurso inusi-
tado: 
Nasceu no ginásio e cresceu no Crossfit, e é, 
segundo entendidos, o próximo pódio do fisi-
culturismo.

Dos gémeos é o original.
Amigo aleijado de alcunha “Calota”. 
É tido como o preguiçoso matinal, e muito 
pouco poliglota
Querem vê-lo feliz?
Só no restaurante “Leana”. 
Continua à espera do euro da mãe…
Sempre calmo e na sua vidinha, 
Podem contar com ele para um ambiente des-
contraídinho.

Emanuel Morais Luís Carlos Vale

Este é o Buss Lightyear, na Cior Story!
Três anos e ainda se lhe desconhece as ori-
gens: brasileiro, chinês, alemão, português 
- cientistas investigam árvore geneológica e 
parentesco com Merkel e Kim Jung-Un. 
Os 637m de distância da escola impedem-no 
de ser pontual - não há aviões para percursos 
urbanos! 

Atenção “Exijo respeito!”.
Grande amigo enviado de Moçambique que 
adora viver a vida e divertir-se sem restrição.
Amigo de todos sem exceção.
Aluno muito empenhado e eternamente grato 
aos cozinhados do Simão. 
É o verdadeiro full time CIOR student: estuda 
na CIOR, come na CIOR e dorme na CIOR!

Joel Jonassi Bruno Buss

Este é o rapaz que cuida do seu “style”. 
Creme, gel, brinquinho e estética. 
Não há quem nos arredores não o conheça na 
discoteca! 
Muito sociável, gosta de se divertir e se quise-
res sabedoria, 
passa pelo seu insta, é frases filosóficas e li-
ções de vida para a maioria!

Miúdo porreiro sempre contente da vida. 
Um eterno otimista, pois acredita no título,
Apesar de ser sportinguista! 
Sempre de stick na mão, do hóquei a jovem 
promessa de Portugal. 
Enviar um relatório? Muita calma que amanhã 
é feriado nacional.
Hoje não traz polo? Quebrou o protocolo!

Luís Correia Diogo Silva

O “ruivo” da turma, grande amigo e compa-
nheiro. 
Trava uma luta diária, intensa e inglória no gi-
násio o dia inteiro. 
Objetivo: ganhar o famigerado primeiro bí-
ceps. 
Ó André, não levantes mais aço, um bíceps 
não vale tanto cansaço!
Só tem uma preocupação na vida, ganhar a 
aposta do Placard. 
E se faz asneira, é só vê-lo corar!

Bom moço e amigo de todos. 
Defensor do castelo e dos injustiçados!
Rockeiro e dono de paixão secreta…
Aluno mais medalhado da Cior:
1º lugar: Voz megafone masculina
1º lugar: Melhor guarda-redes ao serviço da 
Seleção Nacional da Cior
1º lugar: Pintura abstrata de cadernos
1º lugar: descontração em incumprimento

André Araújo Diogo Veloso

Nome nobre mas rapaz de muita simplicidade!
Paraíso do Reis: Séries animadas, cachorro 
com batata e café! 
Rapaz curioso, emotivo e explosivo, mas bom 
moço e companheiro e rapaz de juízo! 
Conduz um banheirão. Qualquer dia larga a 
lata e aparece num carrão!

Tiago ReisLadies and gentlemen, meet the man in black!
Divertido e brincalhão, sempre a pegar com o 
Simão, isso ainda dá em paixão!
Carente de afirmação, tornou-se delegado de 
Automação.
Spoiler por vocação, vai contar tudo com 
maior celeridade!
Fez a sua PAP num tupperware automatizado.
Agora não olhem para a foto, ele esbanja 
sensualidade, ou vão ficar irremediavelmente 
apaixonados!

João Sampaio

EL22/IE16 - 2015/2018

Eletrónica, Automação 
e comando /

Instalações elétricas
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O “Risotas” da turma tem a sua própria 
identidade: rabicho para trás, barbicha à 
frente.
Ri-se para toda a gente!
É o baixinho da turma, bem-disposto e 
distraído.
No estágio, apresentou-se penteadinho 
e aparadinho.
E quem diria? Já tem emprego garanti-
do!

Preocupada com o nosso desempenho e com 
a nossa alimentação. Tem sempre o número 
dos nossos pais à mão. Irrita-se todos os dias 
no pavilhão lá de baixo e nós somos a terapia 
de relaxamento. Começa sempre as aulas mais 
tarde e adora os nossos telemóveis. Insiste em 
falar estrangeiro para nós, o que torna as coi-
sas mais difíceis ainda!

Hugo Rodrigues
Prof. Natália Luciano

Ainda bem que o jornal vem em papel, se 
fosse online ele não conseguia conexão. 
Com o Vitinho a internet é sempre cruel.
O cosmos conspira e corta-lhe a ligação! 
É também “Ás” de bola nos pés, mas com 
muito vício de fazer ”cuequinhas”. Fazes mais 
uma e abres uma confeção! 
Agora com carta de condução, anda à procura 
do carrão.

O  H&S (Head and Shoulders) da turma arreca-
da o prémio melhor cabelo cuidado. 
É diariamente perseguido pela Pantene e por 
miúdas, assediado. 
O famoso “méquinha”, importado de Paços de 
Ferreira, 
Muito “marguinho”.
Leva a vida com muita calminha.
Gosta de desfrutar do seu cafezinho matinal  
e desenvolveu enorme perícia no joguinho 
semanal.

Vítor Santos Duarte Neto

O nosso grande amigo Costa é conhecido 
como o bófia à paisana na CIOR.
Postura tem: Costas ao alto!  
Sair de casa sem polo, nem pensar! 
Qu’eletricista a valer, não sai de casa sem se 
aprumar.
Adepto do FC Porto e com razões para cele-
brar. Sabe todas as canções como qualquer 
bom lampião! 
Qualquer dia, se tudo se arranjar, ainda será 
líder dos Super Dragões!

A “Bina” da turma é a flor vinda de Moçam-
bique.
De estilo multifacetado: cabelo entrançado, 
ora avermelhado ora acastanhado.
Veio pôr ordem nos moços de Eletrónica e 
Eletricidade. 
Envergonhada e de sorriso solto, fez-se eletri-
cista empenhada.
Cumpridora e trabalhadora, é um exemplo de 
responsabilidade.

Luís Costa
Idelvina Fernando

Fotocópia do irmão, afirma ser melhor que o 
original. 
“Adora estudar” nos seus tempos livres.
E livros? Esqueci-me deles no cacifo!
Professora, mais um trabalho? Trabalho! 
Faz o necessário, mas sempre com muito ata-
lho! 
Calças rasgadas, nem pensar! Estilo sempre 
aprumadinho.
E de manhã, a caminha é um miminho!

Luís Miguel Vale

De todos o mais trabalhador, mas na escola 
não, pois é o nosso agricultor!
Apaixonado pela vida no campo, vive uma vida 
de muito esforço e dedicação. 
Tem muitos sonhos, como tornar-se enge-
nheiro de obras feitas. Isso é que seriam horas 
perfeitas!

João Pinheiro

Se a escola fosse uma PS4, o Nelson seria alu-
no de mérito! 
Ainda assim, os módulos não lhe causam gran-
de dificuldade. Entrega sempre tudo dentro 
da normalidade.
Pacato e simpático, mas cuidado sobe-lhe o 
sangue à cara quando irritado!
Mas vai mais um battlefield e fica tudo bem 
calmo pra seu lado!

Amigo “Cubas”, sempre pronto para se cha-
tear com o povo, mas de rápida recuperação!
Amigo de toda a gente e muito dado à socia-
lização!
É o oráculo da turma que dita sempre a aposta 
do Placard. Por isso, se a coisa não correr de 
feição, a culpa é do Simão!

Nélson Costa Simão Araújo

Distraído nas aulas e sempre a tratar do seu 
cabelo (Desperdício de zelo). 
Frase sim, frase não, vem aí palavrão! 
Melhor utensílio na presença deste amigo: fi-
ta-cola para ele, tampões para ti! 
Aficionado de Ibizas e de hard techno, mistura 
explosiva: se o virem ao volante, desapareçam 
é um perigo constante!

Outro potencial embaixador da Pantene. 
O  “caracolinhos” de ouro da EL22 é o melhor 
aluno da turma e da história da CIOR. 
Grande amigo e em altura também, é o ha-
cker da turma. Não há nada que não consiga 
resolver. 
Entre drones, bicicletas e PCs, ainda arranja 
tempo para o Monte de Fralães F.C.

Diogo BarrosTiago Azevedo
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MA7 - 2015/2018
Mecatrónica Automóvel

O nosso líder da máfia, só quer Red Horse. É 
o homem do Corsa (XR) sem projeto. É bom 
amigo e trabalhador, ajuda sempre os seus 
amigos.. ADC Frazão é o seu amor.

É bom rapaz, sossegado e aplicado. Sabe esco-
lher os amigos e é um pouco trapalhão.
Conhecido pelo bebé da turma. É grande toca-
dor de concertina.

Pedro Barbosa André Moreira

O papagaio, o lil gold da turma, o homem dos 
autocolantes; ciganito chapeiro, divertido, hu-
morista; o fofinho do badal, bom rapaz, nunca 
falta.

Bruno Brás

O Badal cinzeiro papa sonos no cantinho, es-
cuteiro corredor. É o campeão do salto a vara e 
o manjerico da MA7. Sossegado enquanto en-
quanto dorme, muito falador quando acorda, 
bom rapaz, assíduo e com bom humor.

Ricardo Faria

É o destruidor e muito divertido, o nosso Pis-
co. É o kadett desafinado, o rapaz dos carbura-
dores. Rato da turma, bom rapaz, trabalhador 
e sempre pronto a ajudar.

O homem das cavaladas, o pandamera, o 
sonecas é bom rapaz e divertido. É o melhor 
amigo do Miguel Silva para um bom sono e o 
melhor adepto do Monte Córdova.
Também conhecido por tasqueiro da turma, 
trabalhador quando não tem sono.

Diogo Vieira Carlos Gonçalves

Pinguim casaleira, pai de família; pinguim
escamado, socialão do badoo; punto. A sua 
paixão é o Marcelo. É bom dançarino com o 
seu amigo Adão, depois do terceiro copo. Sos-
segado, atira a pedra e esconde a mão, bom 
amigo, rapaz assíduo e pontual.

O treinador, o risquinhas, sonha ver o Lousa-
do na Champions; o rapaz das cubas, calado, 
come a sopa toda. Amigo exemplar.

Bruno Gonçalves
Diogo Quaresma

É o cantor da CIOR, excelente rapaz, bom com-
panheiro, simpático, trabalhador e
gosta de dizer umas piadas.
Simpático e bom rapaz.

Vítor Gonçalves

Rei mago, embrulha, o Bruno Gonçalves é o 
seu melhor amigo. Conhecido como o homem 
das vindimas, um copo de vinho chega para o 
fazer feliz. Sempre à espera da horinha para 
sair. Trapalhão e um bom companheiro para 
a galhofa.

Adão Barros

O cavalinho da turma, o dealer, mascote da 
turma, instrutor da escola de condução. É o 
recadinhos, sossegado, obediente e atento.

Montante de fachadas, o “padaço”, lindinho, 
sonecas; senhor limpinho, esquisito, teimoso, 
resmungão, parceiro do Diogo Vieira para uma 
boa sesta; bom amigo, sempre pronto a aju-
dar, simpático e fiel.

Rui Carvalho
Miguel Silva
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O tomate, o fisgasmorsport, sócio 
do Zé; o apaixonado pelo Bruno,  
envergonhado; um amigo, um exemplo de 
um rapaz destruidor, bom companheiro 
#oscaesladrameacaravanapassa.

Vai buscar a morte, traça dedos, nunca tirou 
o cavalinho da chuva, o chega-me isso, aper-
ta bojões, sossegado, bom colega, pontual; 
#morreuobarbeiro.

Marcelo Pereira Bruno Silva

O penta xau é um rapaz humilde, sossegado e 
discreto. É o pescoço e o risotas. Bom ouvinte 
e bom rapaz.

Grande amigo do André, baixinho, orgulhoso e 
impulsivo. É o sai da casca e bem comportado.

Diogo Oliveira
David Araújo

É o risotas e o coador. Também conhecido por 
roqueiro, som sempre no máximo. É o homem 
da banheira, yz cansada. Amores abaixo dos 
14. Tem bom humor, é um excelente amigo, 
piadético seco e muito divertido.

Carlos Silva

Só gosta da vaca que ri, fala pouco, chapeiro 
AMG, sempre pronto para enterrar o Miguel 
Silva; melhor amigo do Nelson, sossegado, 
bom companheiro.

Tiago Mesquita

É um humorista e o homem do aço. É o se-
gredinhos. Conhecido por Nelson da Vinci. É 
extrovertido, simples, sonecas, otimista, pou-
pado e sossegado.

É persistente, respeitador, humilde, nervoso e 
impulsivo. Também é o microfone, o homem 
do chilo, o capotas e o capador.

Nelson Morais
Lawson Quaresma

Bom moço, inteligente, convencido, empe-
nhado, mania que é o professor; delegado 
exemplar, excelente organizador de ativida-
des, bom líder, sempre preocupado com to-
dos; fala sobre qualquer assunto.

O cup morto, saxo da trincha, fofinho, o picão; 
os TDI são o seu medo; o serralheiro, homem 
do boxe, solteiro e bom rapaz, bom humor, 
grande amigo, bom companheiro;

Joel Alves Stoica Ionut

Não é perfeito mas é, sem dúvida, uma edição limitada.
Um excelente exemplo de profissionalismo. Muito preocupado com os seus alunos a 
todos os níveis. Amigo, amável, justo e super humilde. Não se sabe como, mas indife-
rentemente de quão triste alguma pessoa estiver, ele consegue desenhar um sorriso 
na cara da respetiva.
Infelizmente, profissionais, mas acima de tudo, humanos como ele, estão em “vias de 
extinção”!
Fomos honrados e muito orgulhosos em termos a sorte de ele ser o nosso “Xerife”!
Um grande, humilde e sincero obrigado nosso AMIGO!”

Prof. Joaquim Meneses
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O Ex-Anão toda a vida teve um corpo pequeno 
demais para o tamanho da língua. Nas horas 
livres, dedica-se a esconder a comida dos ou-
tros no estômago, não só para os ajudar na 
sua dieta, como também para saciar o seu 
apetite de leão. Consta-se que há uns tempos 
processou a AJP por não fazer motas que lhe 
permitissem chegar com os pés ao chão. En-
tretanto, teve uma reunião com a PSP, em que 
para não o multarem por conduzir sem idade, 
o meteram na mestra para esticar o chassis – e 
assim se tornou Ex-Anão!

É o inocente da turma. Não sabe meter mu-
danças na mota, por isso diz a toda a gente 
que ela tem caixa automática. Tem uma per-
sonalidade bastante explosiva, pois anda sem-
pre ao corte. Curiosamente, o motor da mota 
nunca arrefece, pelo que está mais tempo na 
oficina do que na estrada. Acha toda a gente 
simpática… só porque sim!

João Paulo Silva
Diogo Salgado

É o sócio da turma. Fundou o Clube de Fura-
dores de Pneus de Comboio de S. Romão de 
Coronado! Nunca chega atrasado à escola: a 
campainha da escola é que não está sincroni-
zada com o despertador. Curiosamente, sem-
pre que os consegue sincronizar, no fim de se-
mana seguinte muda a hora e todo o processo 
volta ao início.

Bruno Duarte

É o reverendo da turma. Acredita-se que tem 
poderes sobrenaturais, pois consegue reparar 
carros com rezas em vez de os reparar como 
qualquer mecânico faria. É o Rei das repros de 
Mercedes e dos chocolates escondidos. Um 
dia montou um Honda Supra enquanto fazia 
tutoriais sobre o CS 1.6.

Diogo Sá

É o Delegado das babes. Descobrimos recen-
temente que tem alter ego no submundo do 
Trap que intimida todo e qualquer rival: é ele 
o famoso MC Mechanic! É um dos fundadores 
do movimento skinhead de Requião, que em 
vez de assaltar e vandalizar, se dedica à anga-
riação de moedas de 1 e 2 cêntimos no fim da 
missa, para usar na compra de sumos e bolos 
no bar da escola.

É conhecido por interpretar a personagem de 
Mr Bean numa série da TV de Fradelos cha-
mada “A Terra dos Ricos”. Faz pikas de trator, 
mas em vez de 400m usa sempre 4km, pois 
a extensão dos campos de Fradelos assim o 
permite. Adora andar sempre à pendura: se 
houver capacete e mota, apresenta-se sempre 
ao serviço!

João Pedro Moreira Daniel Carvalho

Nunca sai à sexta, pois ao sábado trabalha 24h 
na oficina e ainda faz mais 6h extra a dar aulas 
de dança a idosas nos centros paroquiais de 
Requião e Pousada de Saramagos. Tem uma 
DTR e uma MT, mas anda a pé na maior parte 
do tempo, já que nunca sabe qual escolher. 
Acreditamos que é uma pessoa muito indeci-
sa, pois muitas vezes tem o mesmo problema 
que tem com as motas relativamente à casa 
onde vai pernoitar.

O homem da Opel laranja é o melhor aluno da 
turma, o que não é de estranhar, pois mesmo 
que copiasse nos testes, é tão discreto e sos-
segado que nunca ninguém o iria descobrir! 
Nunca sai à noite, devido à radiação UV re-
fletida pela lua. O seu projeto de vida é fazer 
carreira na pintura de dedos com martelos e 
talhadeiras.

Daniel Rodrigues
João Pedro Ribeiro

MA8
2015/2018

Mecatrónica
Automóvel
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Anda sempre com a mão partida, por isso tudo 
leva a querer que deve ser viciado em gesso! 
Acreditamos que a sua barba de Bin Laden es-
conde poderes ocultos, que lhe ostenta escon-
de poderes ocultos, que lhe permitem ser um 
verdadeiro recordista nos módulos em atraso. 
Porém, segundo ele, não é por falta de empe-
nho, mas sim pela adrenalina que o desafio 
lhe proporciona.

É a pessoa mais direta da turma, sendo uma 
qualidade que tem vindo a apurar ao máximo 
enquanto procura o amor verdadeiro nas pis-
tas de Stock Car espalhadas por todo o país! 
Em termos económicos, durante estes três 
anos, registou o maior investimento da turma, 
com ganhos visíveis no seu perímetro abdomi-
nal. Tem um Honda Concerto, tão só e apenas 
pelo gosto que tem em o “concertar”!

Vítor Alves José Pedro Magalhães

É o Rei dos consumos e do kitanço e deski-
tanço de motas. Consta-se que desliga a mota 
nas subidas só para poupar gota. Deve ter um 
fetiche por bodes, pois só isso pode explicar a 
sua barba. Anda a ser investigado pelas com-
panhias de seguros por encravar de propósito 
as unhas de modo a meter baixa médica e tirar 
umas férias remuneradas de vez em quando. 
Ferve em pouca água, mas também é por efei-
tos de poupança de combustível!

Vem de barco para a escola, daí chegar sem-
pre atrasado, pois a estrada não é suficiente-
mente larga para que passe sem problemas. 
Segue escrupulosamente o horário de traba-
lho da função pública! Uma vez matou um 
pássaro e o peso na consciência fez com que 
tivesse que ir para o ginásio para ficar nova-
mente em forma. No seguimento disso, neste 
momento nunca sabe bem se há de dormir em 
cama ou no ginásio, pois não sabe dizer onde 
se sente em casa...

João Pedro Oliveira
Adolfo Ferreira

Faz as curvas de Vilarinho a 200km/h e é o Rei 
do drift com carros de tração à frente. Vai sem-
pre ao ginásio com o cão e os dois têm grandes 
battles a ver quem consegue levantar mais fer-
ro! Porém, todo este gosto pelo ginásio não o 
impede de não fazer Educação Física por causa 
da má circulação...

José Carlos Fonseca

Disputa o título de rei dos diretos com o Tia-
go. De há uns tempos a esta parte, só anda de 
camisa e polo, para poder frequentar toda e 
qualquer festa da alta sociedade. Não perde 
um rali, mas não percebe muito de carros... 
Gosta muito de sair à noite, mas gosta ainda 
mais de conhecer as primas dos outros!

José Miguel Faria

Tem uma Suzuki Ayayabuza comprada por 30€ 
no OLX. É o verdadeiro Rossi das 50cc, pois é 
imbatível nas provas de arranque da sua rua, 
mas ninguém sabe que ele é o único que leva 
a mota kitada. Gosta de ouvir funk enquanto 
procura por provas da existência de vida ex-
tra-terrestre e poderes ocultos. Gostava de ter 
uma oficina para reparar naves espaciais!

É conhecido por Carlão devido ao seu im-
ponente porte físico. A Samsung ainda não 
conseguiu fazer um telefone suficientemen-
te robusto para ele o poder utilizar. Tem um 
Honda híbrido, que anda a óleo e gasolina, por 
isso quer abrir uma oficina especializada nesse 
tipo de veículos e explorar convenientemente 
este nicho de mercado de caráter emergente!

Diogo Martins Carlos Alves

É o tasqueiro da turma e recordista de dire-
tos no Instagram. É viciado em todo o tipo de 
jogos e cilindros transparentes apoiados em 
tampas de madeira. Tem um Fiat Punto para-
do há 8 anos e caminha para mais outros 8, 
pois já esta há 2 anos a tirar a carta e ainda 
não passou no código! É um técnico creden-
ciado em toda e qualquer estrutura de supor-
te ao sono humano.

Investiu nas artes, mas descobriu mais tarde 
que só gostava de pintar com óleo de motor 
e caixa usados. É o pai da turma. Se entrasse 
na “Casa de Papel”, de certeza que era o Pro-
fessor! Tem um Smurf com rodas, onde consta 
que se dedica à criação de galinhas. Decidiu 
mudar de local de estágio no 12º, só para po-
der atacar as quarentonas no Segredo do Aba-
de (era só atravessar a estrada).

Ricardo Meneses Tiago Costa

Deve dormir pendurado nas cordas da roupa, 
pois só isso explica a taxa de crescimento que 
apresentou nestes últimos 3 anos. O seu ídolo 
é o Corcunda de Notre Dame, por isso decidiu 
seguir o lema de vida das Girafas com Camber! 
Nas horas vagas, é duplo de cinema em cenas 
de perseguição policial, mas até ver ainda só o 
faz com motas…

Marco Mendes

O GTR, como tem um GTR, anda sempre a con-
tar os trocos para não ficar sem dinheiro para 
a gota. É “karteiro” de profissão, mas como 
nas pistas o GPS não funciona, nunca conse-
guiu encontrar as moradas certas para entre-
gar as “kartas”. Não há telemóvel que lhe re-
sista, por isso anda sempre com três, de modo 
a compensarem os defeitos uns dos outros…

Pedro Filipe Silva
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Está sempre em “modo lua”, mas não deixa de 
ser a rainha dos diretos. 
A sua futura profissão é trabalhar na Ok tele-
seguros e ser a nova “Marta”. 
A Bruna é muito expressiva e gosta de andar 
sempre bem vestida. 

A nossa “tabarum” que ajuda qualquer um, 
seja um tubarão seja um atum.
O seu sotaque ficará presente na nossa mente. 
A Carlinha é organizada, bem-humorada e 
motivada. 

Bruna Vale Carla Silva

Quando ela está presente, por favor, não li-
guem o ar condicionado, pois fica logo doente.
A dark side da turma é muito extrovertida e 
“avariada do capacete”.
Filmes de terror são a sua paixão, porque os 
de romance são uma grande desilusão.

Ana Mansilhas

A romântica da turma. Quando a ouvirem gri-
tar “MOOOR” fujam.
Se não a quiserem irritar, mais vale terem pon-
tualidade britânica. 
Já fez rebentar “as águas” a uma grávida com 
as suas gargalhadas.

Ana Fachada

A ex-poveira que virou tripeira. A cerveja mar-
ca a sua presença.
A loirinha que come … come, mas não chega 
aos 50 kg. 
Quando não sabemos dela, anda à procura do 
gato que fugiu pela janela. 

Ana Azevedo

A cozinha é a sua paixão. Troca um bolo por 
um arroz de camarão. 
Apesar da sua timidez, foi buscar mercadores 
a Arcos de Valdevez. 
A menina dos olhos azuis é simpática, com-
preensiva e boa conselheira. 

Ana Soares

Onde há confusão, ela está sempre lá. Não se 
metam com ela pois, se o fizerem, são recam-
biados para Lisboa. 
A mulher dos tunnings. Se ao sábado é para a 
Pedra, ao domingo é para o Lago.

Cães e galinhas não são o seu forte, mas é 
apaixonada por animais de grande porte.  
A Bruninha do hipismo anda sempre à procura 
do “memo”.  
No último ano arregaçou as mangas, sur-
preendeu muita gente e deixou-se de tangas. 

Andreia Sá Bruna Gomes

ASC14 - 2015/2018

Animação
sociocultural

Tanto quanto nos apercebemos durante os úl-
timos três anos, trata-se de um mamífero de 
origem francesa, que foi extraviado no Alen-
tejo e depois veio parar à CIOR por engano! 
O seu maior sonho é montar uma oficina de 
kitanço de tratores e oferecer um “Subáro” 
como carro de serviço a cada um dos seus 
funcionários. É um técnico especializado de 
renome Mundial na arte de recuperação de 
módulos.

Miguel Costa
Atenciosa, simpática, dedicada, empenhada, 
sempre pronta a ajudar-nos..., não podíamos 
pedir uma melhor orientadora educativa. 
O seu único erro foi ter escolhido a disciplina 
de Física e Química, mas para nossa salvação 
a professora tem muito jeito para o desenho.
Anda de «Punto» mas tem um coração «Hon-
da». É, sem dúvida, a melhor revendedora de 
capas de telemóveis que alguma vez encon-
tramos.
«Marquem exames!», «Miguel vou ligar ao 
teu pai», «Adolfo vais ficar aqui na tarde li-
vre!» são as suas frases preferidas. Quase 
provocou a morte de um aluno, quando nos 
trouxe chocolates.
Ao longo destes três anos foi nossa professora, 
amiga, mãe, psicóloga, conselheira… Obrigado 
por nunca ter desistido de nós!

Prof. Carla Oliveira
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A trapalhona da turma. Não coloquem ne-
nhum obstáculo à sua frente. 
Entrou para o curso de Animação Sociocultu-
ral a pensar que estava no curso de Técnico de 
Vendas.
A Lau é divertida e aprendeu a viver com as 
suas claudóides.

A próxima profissão da Daniela é ser agriculto-
ra, se não der certo vai ser cantora. 
Por toda a escola ouve-se a sua gargalhada, 
parece mesmo uma “cana rachada”.
A marca que ela nos deixa é “Ó pessora … Ó 
pessora…”

Cláudia Marques Daniela Oliveira

Não lhe peçam indicações. Não distingue a es-
querda da direita.
A sua frase preferida é “No comments …”.
A Nádia é distraída e por isso “… não me cha-
teies que eu agora estou na lua”.

O nosso “talibã” que dá boleias em troca de 
lanches é pouco paciente. Quando está de 
mau humor mais vale sair da frente.
Adora humor negro, mas sonha um dia ser 
bombeiro.
A única palavra que consta no seu dicionário 
é “assustador…”.

Nádia Silva
Nuno Fernandes

Mais conhecido como o “Uiiiiiiis”. Aquele que 
ajuda em troca de … “pagas-me um café?”. 
O psicólogo da turma não gosta de estudar, 
mas gosta de aconselhar.  
O seu café não pode tomar, porque a sua na-
morada está sempre a reclamar.

Luís Campos

A XS da turma ainda não conseguiu ultrapas-
sar 1,50 m. 
Nasceu para cantar, mas não para liderar. 
A Ju tem queda para as pinturas faciais e faz 
desenhos muito especiais.

Juliana Ferreira

O homem dos panados que está desaparecido 
em combate … sabe-se, no entanto, que ainda 
não entrou em trabalho de parto.
O Octávio, apesar de ser pouco trabalhador, é 
um grande animador.

Rita perlitas, estrelitas que adora batatas fri-
tas.
A sua palavra preferida é “patacopsi”, ou seja, 
“psicopata”.
A Rita é boa aluna a inglês e qualquer dia 
aprende francês.

Octávio Ferreira
Rita Perliteiro

O bebé da turma descobriu na CIOR a sua vo-
cação para rapper.
Este rapaz tinha uma vida difícil, mas com a 
música tudo ficou “fácil”.
No restaurante da Tinita gosta de comer pela 
travessa, mas anda há 3 anos a tentar conquis-
tar a Vanessa.

A palavra “desistir” não consta no vocabulário 
da melhor aluna da turma.
As idas ao cinema são sempre um festão, pois 
com ela as pipocas acabam sempre no chão.
A Lady Di é tão trapalhona que demora meia 
hora a sair do carro.

Diana Carvalho José Marinho

A “Covinhas” já deve ter o seu telemóvel vicia-
do de tanto “teclar”.
Ganhou uma estrela Michelin com as suas tor-
radas queimadas.
Cuidado com ela, pois quando tem crises de 
sonambulismo até assusta as colegas dela.

Rita Silva

A kawaii “japonésica” que se tornou youtuber: 
“Bem-vindos ao meu canal de youtubi”.
A Sarocas quando vai à praia apanha um escal-
dão e fica a parecer um camarão.
É tímida e o seu tom de voz é tão baixo que a 
sua próxima compra será um megafone.

Sara Pereira
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Um empreendedor no que toca a Casotas. 
Diz que a boa carne é de Braga. É o nosso ad-
vogado de defesa sempre que a turma tem 
problemas. No entanto, foi sempre um aluno 
certinho. A Larinha é a vida dele.

O cavalo que mais ri. Na corrida da Isabelinha, 
é o número 101. Nas festas populares, bebe 
até cair. Passa mais tempo no “Gato” do que 
em casa. Ainda não percebeu que os vasos 
não são cinzeiros. Nunca tem vontade de tra-
balhar e, ao entrar na sala de aula, perguntava 
sempre “Não vamos trabalhar, pois não?” ou 
“Podemos sair?”.

João Simões
João Oliveira

“O Pontas” e o “O Riquinho que crava”. Foi 

sempre o nosso querido delegado. Passou a 

ser o tubarão desde que se descobriu o seu 

sinal na cabeça.

João Marinho

O Sachola, O Pica. Nos tempos livres, deita os 
pinheiros abaixo. Também conhecido por Se-
ven Up (símbolo) por ter tirado sete negativas 
no 7º ano. O depósito dele nunca sai da reser-
va (e o do carro está sempre cheio!). O horário 
dele só inicia a partir das 9h.

Pedro Oliveira

PM2 - 2015/2018

Produção
Metalomecânica

Se ouvirem «Alguém tem justificações para me dar?» já sabem de quem se trata. Sem-
pre preocupada com os nossos subsídios. A sua preocupação com o bem-estar da tur-
ma vai ficar na nossa memória. No final do ano, vamos abrir o nosso porquinho para lhe 
oferecer uma coloração para compensar os cabelos brancos que lhe demos.
Quando pensamos na nossa DT, são muitas as qualidades que nos surgem: conselheira, 
preocupada, paciente, divertida… (só não dizemos mais, porque ocuparíamos o jornal 
todo).
Vamos ter muitas saudades da nossa mãe galinha (é desta que nos vai dar para adoção!)
Obrigado por tudo!

Prof. Carla Saldanha

Cubo de gelo ciclista. Foi ao Brasil molhar a 
pena. Na relação é a namorada que veste as 
calças. É o santinho da turma.

O Queijo. É brincalhão, mas é um bom meni-
no. Tem um trator Lamborghini. A mulher per-
feita para ele tem de ter bigode e a marca das 
galochas. Foi vítima do Ferros em Espanha. 
Batalha campal com Ketchup e o Queijo, saiu 
perdedor.

Joel João Araújo

A rapariga das diretas que come para viver, 
mas não vive para comer. 
É uma boa atriz e o seu papel favorito é inter-
pretar a “peixeira de Sevilha”.
No último ano, a Susy ficou acelerada e com a 
PAP ficou ainda mais stressada. 

“Procura-se”… dá-se como recompensa um 
café pago por ela. 
Ao fim de 3 anos, ainda não descobriu a loca-
lização da escola.  
Se falarem mal de um cão irão conhecer um 
novo furacão chamado “Vai…nessa”.

Susana Costa Vanessa Silva
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O telemóvel é a sua ferramenta preferida. 
Gosta de comer pinheiros - faz da Renault Ex-
press um carro Fórmula 1. É o ajudante do Ma-
tias na missa. Fez um filme. 2,5€ do coração.

A “princesa” da turma. Quando ele fala, temos 
de levantar os pés. Um dia, ainda há de ir bus-
car o carro ao Casino e visitar-nos fardado. É 
programador desde o 10º ano. Tem uma lista 
maior do que a da Érica da Casa dos Segredos.

Ricardo Costa Daniel

O nosso Minion. Também conhecido por “pan-
çudo”. Faz Moto GP de Gilera. Para começar 
bem o dia é com uma Coca-cola.

Muda de cabelo como quem muda de cuecas. 
A Basilisa é a rapariga mais bonita da turma. 
O seu melhor amigo é o Matias. As suas ex-
pressões mais comuns “Achas?!?” e “Não 
quero problemas contigo”. Já não é a chorona 
do primeiro ano, mas ninguém se pode meter 
com ela. Não gosta de se juntar aos rapazes 
da turma.

Bruno Carvalho
Basilisa

Rato careca da Força Área. Mais conhecido 
por morcego. Tem por hobby partir clavículas 
e comer pedras. É o incendiário da turma.

Renato Coelho

Uma videira. Passa a vida a perguntar “sou 
bonito ou não?” Gosta de frequentar casas de 
ataque. Conhece de cima a baixo os montes de 
Outiz. Às vezes, parece bipolar - passa de um 
extremo ao outro. Tem uma discoteca ambu-
lante. Gosta mais dos gatos do que dos pais. O 
objetivo dele é ganhar o Euromilhões.

João Ferreira

Tem um fetiche por seios grandes e gosta de 
apreciar os vales. A sua atriz preferida é Mia 
Khalifa. O sonho dele é ser um xeque na Ará-
bia Saudita e viver com num harém. Em Es-
panha acordava mais cedo para ir tirar o leite 
ao Sá. No Yaris dele só toca o Quim Barreiros. 
Nunca tira o capacete pois tem uma pista de 
cross na cabeça. É o ajudante do padre em Ba-
lasar. Colecionador de Jack Daniels.

Polo Mono. Caturra. Já está casado. Caçador e 
criador de pássaros. Adora o seu kiko e a sua 
Casal Boss. Jardineiro nos tempos livres. Meni-
no bem comportado mas morde pela calada.

Tiago Matias
João Pereira

O J tem o seu barco estacionado nas Caxinas. 
Anda numa mota de madeira. Traficante de 
ovos. É o Masterchef da turma. Está inscrito 
no ginásio, mas fica em casa. Está a trabalhar 
para mamarem à sombra.

É um anjinho. Sempre no cantinho dele e víti-
ma do Queijo. Acredita na existência dos Zom-
bies. Abdicou de comer para comprar uma 
“Skin” no CS e mesmo assim perdeu-a. Ainda 
não viu o Sporting campeão. A sua maior ale-
gria é ter a Xaninha.

Rui Cardoso João Guimarães

Monga. Motoqueiro da turma. Muda de cor 
como a Basilisa muda de cabelo. Não comia 
em Espanha para poupar dinheiro para com-
prar um capacete. Os professores têm sempre 
de lhe lembrar para passar os apontamentos. 
As aulas para ele só começam às 9. Bad trip.

Ainda não venceu uma discussão com o advo-
gado de defesa. Rezinga, teimosa, nunca dá o 
braço a torcer. Com ela, um 18 não chega para 
passar. Adora marcar reuniões com os pais, 
desconfiamos que deve ter algum fetiche, por-
que nós somos todos excelentes alunos. Tem 
quatro filhos queridos na turma, os restantes 
são enteados. Deixa-nos a cabeça em água, 
mas é porque se preocupa com os alunos.
 “ We will remember you forever”.

Hugo Prof. Paula Pereira
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Um livro que gostaste de ler
Prefiro ler jornais revistas

A música da tua vida
“Casa de Madeira” - Calema

A frase que mais te irrita
“O polo é mono”

O filme que mais te marcou
“Velocidade Furiosa 7”

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast-food ou comida tradicional?
Comida tradicional

Disciplina preferida
Práticas Oficinais

Artista de cinema preferido
Paul Walker

Animal de estimação
Pássaro

Sobremesa preferida
Bolo de chocolate

De quem gostarias de ler as memórias
Dos meus Familiares

A viagem de sonho
Brasil

Mulher Ideal
Bonita, divertida e honesta

Qualidades que mais aprecias
Honestidade e sinceridade

O que não dispensarias numa ilha deserta
Companhia e o bolo de chocolate

(In)Confidências

O Leituras é um 
jornal muito in-
teressante não 
só para os alunos 
como para os pro-
fessores, pois dá 
a conhecer as ati-

vidades e visitas realizadas e as que se 
vão realizar. É também um local onde 
encontramos os projetos desenvolvidos 
na escola.
Este jornal é uma grande fonte de infor-
mação e curiosidades.

Cristiana Couto, ASC16

O jornal “leituras” é 
um meio de comu-
nicação para que 
os alunos estejam 
esclarecidos do que 
se passa na nossa 
escola, os projetos 

realizados e atividades que os alunos 
fazem.
O que mais gosto no “Leituras” é das 
anedotas e da Ciência aos Quadrados.

Nuno Silva, MA12

O jornal Leituras 
é muito bom para 
divulgar as ativi-
dades promovidas 
pela CIOR. Pode-
mos sempre guar-

dar um exemplar para um dia mais tarde 
nos lembrarmos das atividades e viagens 
feitas. Serve também para mostrar aos 
nossos colegas de outras escolas as opor-
tunidades que esta nos oferece.

Luís Gomes, MA11

O “Leituras” é mui-
to interessante, 
pois conseguimos 
obter todas as in-
formações neces-
sárias sobre a nossa 
escola.

Este jornal é uma das formas da CIOR 
conseguir divulgar todo o esforço reali-
zado para os alunos obterem o melhor.
Através do nosso “Leituras” a CIOR con-
segue também mostrar todas as oportu-
nidades criadas para aos alunos e isso é 
muito interessante, pois apresenta não 
só informações da escola como também 
informações do quotidiano.
Eu gosto do “Leituras” em geral.

Tiago Gomes, IE17

O jornal “Leituras” 
é mais uma das 
formas da CIOR 
mostrar à comuni-
dade escolar a sua 

diversidade.
Através do jornal conseguimos obter to-
das as informações dos acontecimentos 
que ocorreram ao longo do período.
O jornal “Leituras” é um meio muito in-
teressante para os alunos, pois permite-
-nos conhecer cada vez mais as oportuni-
dades de que a CIOR dispõe.
Gosto de ler o  “Leituras” em geral e acho 
que foi uma excelente ideia da parte da 
CIOR criar este meio de comunicação, 
uma vez que está muito bem organizado 
e estruturado. É dinâmico.

Persília Moreira, EL24

Uma das partes 
que gosto mais de 
ver no Leituras é 
quando os alunos 
vão para o estran-
geiro, acho que é 
uma nova oportu-

nidade para eles de conhecer outro país, 
sua cultura e também conhecer novas 
empresas associadas à área. O Leituras 
faz com que todos os alunos conheçam o 
que decorre em toda a escola e fora dela.

Ana Silva, PM4

E m A l t a
B a i x a

João Pereira, PM2
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O meu nome é Inês Azevedo.

Moro na Freguesia de Calendário, Vila Nova de Famalicão.

Nasci no dia 16 de agosto de 1981.

No dia do meu aniversário gosto passear com o meu marido e com os 
meus filhos e comer gelados.

As pessoas dizem que tenho jeito para entreter crianças e para fazer 
doces.

Produzo muito mais quando me sinto bem no que faço.

Comovo-me quando vejo amizade entre as pessoas.

Adoro estar com a família, comer gelados, ver um bom filme ou série e ler 
um bom livro.

Detesto televisão com volume demasiado alto.

Num filme interpretaria a personagem de uma princesa Disney.

Um dos meus sonhos é conhecer mais sobre o mundo.

Acredito que todos temos reservadas coisas maravilhosas.

O Leituras para mim um jornal de referência onde conhecemos mais 
sobre as atividades da nossa escola e as pessoas que lá trabalham.

Se fosse um animal seria um panda rechonchudo.

Por um dia gostava de mandar no país para mudar algumas leis.

Se ganhasse o Euromilhões distribuía da melhor maneira que 
conseguisse.

Os computadores para mim são um imprescindível instrumento de 
trabalho e de comunicação.

O que faltou perguntar foi... “o que mais me irrita…”.

Bilhete de Identidade

Um livro que gostaste de ler
Prefiro ler jornais revistas

A música da tua vida
“Casa de Madeira” - Calema

A frase que mais te irrita
“O polo é mono”

O filme que mais te marcou
“Velocidade Furiosa 7”

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast-food ou comida tradicional?
Comida tradicional

Disciplina preferida
Práticas Oficinais

Artista de cinema preferido
Paul Walker

Animal de estimação
Pássaro

Sobremesa preferida
Bolo de chocolate

De quem gostarias de ler as memórias
Dos meus Familiares

A viagem de sonho
Brasil

Mulher Ideal
Bonita, divertida e honesta

Qualidades que mais aprecias
Honestidade e sinceridade

O que não dispensarias numa ilha deserta
Companhia e o bolo de chocolate

Um livro que gostaste de ler
Gosto mais de jornais 
desportivos

A música da tua vida
“A Nossa Vez” - Calema

A frase que mais te irrita
“Tá calado”

O filme que mais te marcou
“Titanic”

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast food ou comida tradicional?
Comida tradicional

Disciplina preferida
Área de Integração

Artista de cinema preferido
Will Smith

Animal de estimação
Cão

Sobremesa preferida
Molotof

A viagem de sonho
Estados Unidos da América

Mulher Ideal
Sensual, inteligente e compreensiva

Qualidades que mais aprecias
Fidelidade

O que não dispensaria numa ilha deserta
Amigos, e umas “Minis fresquinhas”

Ricardo Lopes, EL22/IE16
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