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Antecâmara

Editorial
Não vamos brincar à caridadezinha

Somos um povo que vive num território, tem uma constituição, uma 
pátria. Vivemos num estado democrático, onde os representantes 
do povo, eleitos por meio do voto, governam, supostamente, para o 
povo. (Parece que alguns confundiram o papel atribuído e, em vez de 
servir o país governando, governam-se!). O povo exige que os seus 
representantes sejam de excelência, façam leis justas, combatam a 
pobreza, melhorem a qualidade de vida deste nobre povo.

E viver em democracia é ter liberdade, pugnar por justiça!  Será justo 
haver pessoas com subsídio de desemprego, quando rejeitam ofertas de 
trabalho? Será justo atribuir o Rendimento Social de Inserção àqueles 
que não querem mesmo trabalhar? Será justo oferecer livros escolares 
gratuitos (pagos por todos!) a alunos cujas famílias têm gordos salários? 
Não, assim não. 

A justiça é parte integrante do sistema democrático. Sabemos que 
há muitos parasitas, mesmo muitos, que vivem à custa dos impostos 

(altíssimos!) daqueles que trabalham. Ao longo da história houve 
greves e tumultos por melhores salários e dignas condições de trabalho. 
Contudo poderão surgir novos conflitos, não por questões salariais, mas 
por sentirem que há um conjunto de pessoas cujo trabalho se resume 
apenas a gastar o dinheiro que o estado se encarrega de enviar, ao que 
parece atempadamente. 

Para ter acesso a essas mordomias, em muitos casos (maioria?) basta 
preencher uns papéis, mentir aqui e acolá, choradinhos e fingimentos, 
atestar necessidade de integração porque é imigrante, de cultura ou 
etnia diferentes, para viverem pendurados nos subsídios (bem chorudos, 
ao que parece)! Urge fiscalizar, corrigir, agir!

Contudo, há quem não tenha qualquer apoio do estado e precisa 
urgentemente dele: é preciso acudir já!  Outros, ainda, precisam de 
mais ajudas: vamos a isso! Outros (muitos?) não precisam de qualquer 
auxílio: “corramos com eles” e deixemos de “brincar à caridadezinha”!

CR

CR

Representante dos Delegados de Turma – Pedro Araújo, da turma 
PM-três, é o mais recente representante dos alunos e, imaginem, ga-
nhou um assento, ao lado do Diretor Pedagógico, num dos órgãos máxi-
mos da escola - o Conselho Pedagógico. Dele esperamos tudo, mas, para 
começar, contentamo-nos com uma postura dinâmica e ativa, interventi-
vo q.b. e responsável. De certeza que estará à altura. Mãos à obra, rapaz!

Projeto My Machine – Somos umas autênticas máquinas! Não há 
projetos, concursos ou exposições em que não participemos! Foi o que 
aconteceu mais uma vez: a CIOR vincou a sua presença no evento My 
Machine com dois trabalhos, em articulação com a Universidade Lusíada 
e escolas concelhias do 1º ciclo do ensino básico. 

Campanha de angariação de bens – Juntos somos mais fortes! Este 
bem que poderia ser o slogan para sublinhar a geminação que a CIOR 
estabeleceu com o Instituto Politécnico de S. Francisco de Assis, em 
Mumemo, Marracuene, província de Maputo. Para estreitar as relações 
entre as duas instituições, após a visita dos nossos diretores a Moçam-
bique, no início do ano letivo, em novembro foi a vez da CIOR receber a 
diretora do Instituto Politécnico de S. Francisco de Assis, Irmã Francisca 
Odete Henrique. Um dos primeiros passos a marcar esta geminação foi o 
lançamento de um desafio coletivo, a toda a comunidade escolar: anga-
riar material didático e roupas, entre outros. Contamos convosco! 

Erasmus + – Provavelmente, nas últimas semanas, os espaços da CIOR 
pareceram-te mais pequenos. Mas não te preocupes! Não diminuímos 
aos m2 da nossa escola. Aumentamos foi ao número de ocupantes. Em 
novembro, entre dias cinco e vinte e três, acolhemos um grupo de cator-
ze alunos e dois professores do Liceul Tehnologic de Eletrotehnica Si Te-
lecomunicatii de Constança, da Roménia, que cá realizou um estágio na 
área da Automação e Eletrónica, no âmbito do projeto ‘Improving New 
Skills in European Technical Training’, da ação KA1, do Programa Erasmus 
+, sob a batuta do professor Pedro Veloso. 

Formação em Soldadura – No passado dia dois de novembro decor-
reu, na escola, uma formação em soldadura, mais concretamente em 
Introdução aos Processos TIG, MAG, MIG e SER para professores/forma-
dores e funcionário da Escola. Foi, sem dúvida, uma iniciativa produtiva 
e enriquecedora. Os participantes adquiriram competências essenciais 
nesta área tão específica. Um bem-haja a este tipo de iniciativas. Venha 
a próxima!

Churrasco - convívio – Ora, depois de tamanho esforço a dominar as 

máquinas e técnicas de soldadura, nada melhor que um pequeno con-
vívio para terminar o dia (e a semana) em beleza! Este convívio, com 
muita brasa à mistura, foi organizado por alguns alunos da turma ASC-
-catorze e respetivos encarregados de educação, como reconhecimento 
pelo empenho de todos na Feira Medieval e Viking, que teve lugar entre 
os dias cinco e oito de julho. Não era necessário o agradecimento, mas 
que soube bem, soube!

“Comunicar com o Adolescente” – Nos dias catorze e vinte e um de 
novembro decorreu a ação de formação “Comunicar com o Adolescen-
te”, no âmbito da parceria entre a nossa Escola e o projeto Mais Vale Pre-
venir. Todos os participantes consideraram esta ação muito interessante, 
encontrando-se assim mais preparados para lidar com esta faixa etária. 
É caso para dizer: “em adolescentês nos entendemos.”  

Ação de Formação – De cinco a vinte e um de novembro realizou-se 
o curso de Introdução ao CAM - “Computed-Aided Manufacturing”, em 
regime pós-laboral. Este curso, destinado a adultos no ativo ou em situa-
ção de desemprego, pretendeu ser uma importante e válida ferramenta 
para a sua vida profissional. 

Visita à ETPM – A direção da escola e um grupo de professores visi-
taram, no dia dezanove de outubro, a ETPM - Escola Técnica e Profissio-
nal da Moita. Por sua vez, representantes desta escola confirmaram a 
visita à CIOR, no próximo dia quinze de janeiro, para abordar questões 
relacionadas com o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular. Será 
um importante momento de partilha de boas-práticas entre duas esco-
las que comungam do mesmo objetivo: o sucesso educativo dos seus 
alunos!

CLDS perto do seu término – A coordenadora do CLDS - Contratos Lo-
cais de Desenvolvimento Social - Nilza jardim, fez saber que este projeto 
termina em dezembro de dois mil e dezoito. Mas isso não significa que a 
atividade da equipa que o compõe tenha abrandado. Ao nível da escola, 
os técnicos estão, ainda, a colaborar com as turmas de 10º ano na ati-
vidade “Oficinas de Inovação Social” e, nas de 11º ano, com o “Projeto 
Concelhio de Intervenção Vocacional”, com a dinamização de workshops 
sobre empregabilidade e ligação ao mundo do trabalho. À equipa dese-
jamos as maiores felicidades!

Nova Professora – Este ano letivo, a equipa docente adquiriu um novo 
reforço: a professora de Física-Química, Martina Ferreira. Bom trabalho 
e bem-vinda à nossa família! Felicidades!  
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Caíram que nem bombas! Em julho, os Decretos – Leis nº 54 e 55; 
em agosto, a Portaria 235-A. Ambos com princípios orientadores para 
a operacionalização e avaliação das aprendizagens, para a garantia de 
que todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as ca-
pacidades e atitudes, com o propósito de alcançarem as competências 
previstas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. As-
sim, cada escola deve reconhecer a mais-valia da diversidade dos seus 
alunos, e adequar os processos de ensino às características e condições 
individuais de cada aluno. Para isso, temos a autonomia e a flexibili-
zação. O século XXI acabava de lançar um grande desafio ao sistema 
educativo português, ou seja, à escola! Estávamos todos convocados! E 
as férias estavam a começar.

Ao mesmo tempo, uma profusão de documentos que era preciso 
ler, interpretar, assimilar; sobre os quais refletir, ouvir, e sobretudo 
compreender para (tentar) aplicar, uma vez que esta mudança de pa-
radigma (época) teria efeitos a partir de setembro 2018. E outros do-
cumentos - anunciava-se - estariam para chegar, tais como manuais, 
portarias, orientações… O que viria a confirmar-se! Outros há que ainda 
não chegaram. Hélas! (e.g.: as aprendizagens essenciais para o profis-
sional, cef…).

Na primeira reação, espontânea, tentamos conformar-nos com a 
voz, embora ténue, da nossa memória amiga - já focada no período 
do merecido descanso que se avizinhava -, e que nos sussurrava: já fa-
zemos isto no profissional, é mais uma mudançazita… No entanto, e 
na busca de alguma almofada de conforto, depressa enviamos todas 
as orientações à comunidade escolar, antes das férias. Seguiram-se os 
habituais telefonemas que, em quejandas situações, são uma espécie 
de termómetro em braço alheio, mas amigo, para medirmos as nossas 
próprias reações virulentas. E de lá vinham as costumeiras conversas 
melhoral (não fazem bem nem mal): nós isto já fazemos, pá! Ainda bem 
que, agora, temos enquadramento legal. Sempre nos focamos no saber 

ser, fazer, estar… Boas férias, obri-
gados!

Todos nos questionávamos há já 
algum tempo sobre que escola de-
víamos oferecer aos nossos alunos 
para a era da inteligência artificial. 
Com que atividades, currículo, 
competências e ferramentas os 
atrairíamos, para os ajudarmos a 
entrar neste mundo novo que está 
aí…na próxima curva. E fazíamos, 
de facto, alguma articulação cur-
ricular, projetos de escola fantás-
ticos, atividades interdisciplinares 
interessantes, promovendo a cida-

dania, e humanizando sempre as ações pedagógico-didáticas… Como 
ouvimos num dos encontros sobre estas questões, não estamos já 
numa época de mudanças, mas numa mudança de época. E nós concor-
damos.  Ora, isto implica tempo! Como dizia Séneca, quando se navega 
em alto mar sem destino, nenhum vento é favorável...  Para isto – o que 
não é pouco - serviram as orientações legais. Tudo o mais - que lá está 
inserto e é múltiplo, diverso e novo - implica trabalho, reflexão, novas 
metodologias, partilha… e tempo! Assim o entendemos.

Tínhamos, portanto, que mergulhar nas novas políticas educativas, 
mas com passos seguros. As dúvidas ensombravam o caminho. Depres-
sa extraímos dos decretos a nova nomenclatura e elaboramos um Glos-
sário terminológico que nos servisse de roteiro, familiarização e com-
preensão, para podermos partilhar com a comunidade e ir adentrando 
no desafio: aprendizagens essenciais, autonomia e flexibilidade (flexibi-
lização) curricular, DAC (Domínios de Autonomia Curricular), perfil dos 
alunos à saída da escolaridade obrigatória, Cidadania e Desenvolvimen-
to, articulação curricular, equipas educativas, trabalho curricular, acu-
mulação de pontos de crédito, E. Moral e Religiosa,  projetos de turma, 
medidas de suporte à aprendizagem e inclusão (universais, seletivas, 
adicionais), equipa multidisciplinar, centro de apoio, RTP (relatório téc-
nico-pedagógico) … Tanta novidade! Setembro aí à porta! Nesta altura, 
sabíamos que o mais difícil, logo prioritário, seria a mudança de menta-
lidade do corpo docente, do chip!

Mas não esmorecemos, e definimos algumas etapas prioritárias: 
reuniões internas setoriais, ouvir outras escolas, partilhar experiências, 
ver novas realidades, promover ações de formação e partilhar toda a 
colheita informativa, com toda a comunidade. Nesta fase, a Cidadania 
e Desenvolvimento coexiste com a Área de Integração; a Educação Mo-
ral e Religiosa é apenas oferta; estamos apostados na articulação das 
atividades, através dos projetos de turma e na operacionalização das 
aprendizagens, em sintonia com as dez áreas de competência e com 
atividades formativas diversas, 
promotoras de capacitação técni-
ca, científica e pessoal de cada um 
dos nossos alunos para o exercício 
de uma cidadania ativa e informa-
da ao longo da vida. 

Tudo muito devagar, devagari-
nho e a travar, e sempre prontos 
para a reflexão, partilha, avaliação 
e melhoria. Gradualmente! Pe-
quenos, mas tentaremos que se-
jam seguros, estes passos!

A.D & J.P

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

Mudança de Época
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E M  F O C O
CIOR Realiza Ação de Formação 

em Soldadura

 Realizou-se, no dia 2 de novembro, na Escola Profissional CIOR, uma 
ação de formação em soldadura, denominada “Introdução aos proces-
sos de Soldadura TIG, MAG, MIG e SER”, e que contou com o patrocínio 
da empresa RTS mais e da sua representada ESAB, duas empresas de 
referência no setor.

Esta formação foi organizada pelo Curso de Produção Metalomecânica 
e contou com a presença de 14 docentes e colaboradores desta Escola.

Manuel Vieira, diretor de curso, fez um balanço extremamente posi-
tivo desta ação face ao “elevado nível de entrega e comprometimento 
de todos os intervenientes, bem como o elevado conhecimento técnico 
e pedagógico do formador”. Este responsável pelo curso acrescentou 

ainda, e a propósito, que “a CIOR possui neste momento uma gama de 
equipamentos industriais de soldadura, de última geração, que cobre os 
processos mais comuns utilizados pela indústria, e está em condições de 
propiciar aos nossos alunos as aprendizagens e competências necessá-
rias, com elevados padrões de qualidade, nesta área da metalomecâni-
ca”.

A CIOR agradece ao senhor Silva Pereira, responsável da RTS mais, e ao 
senhor Sérgio Silva, formador e técnico da ESAB, o enriquecimento pro-
fissional facultado, que será colocado ao serviço dos alunos e sua maior 
capacitação. 

Manuel Vieira, professor

A Escola Profissional CIOR, no âmbito do seu plano de for-
mação de adultos, promoveu um curso de Introdução ao 
CAM, de curta duração (25 horas) e em regime pós-laboral, 
de 5 a 21 de novembro, nas oficinas deste estabelecimento 
de ensino.

“Este curso destinou-se a adultos empregados ou em situa-
ção de desemprego que estiveram interessados em adquirir 
ou melhorar as suas competências no domínio de CAM - Com-
puted Aided Manufacturing” informou, Amadeu Dinis, dire-
tor da CIOR, acrescentando ainda que esta iniciativa foi ao 
encontro das “necessidades sentidas pelos trabalhadores do 
setor da metalomecânica e afins, fileira industrial com forte 
presença no tecido empresarial e no mercado de trabalho”, 
do município e da região.

Os participantes tiveram direito a materiais pedagógicos 
necessários ao desenvolvimento da ação, e ainda a um cer-
tificado de frequência para efeitos de crédito de formação e 
posterior certificação, de acordo com a legislação em vigor.

CIOR Promoveu Curso de Curta 
Duração de Introdução ao CAM 

GC
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As Oficinas de Inovação Social na Escola têm como 
missão despertar para a consciencialização dos jovens 
do ensino secundário, especialmente do 10º ano, para 
as problemáticas sociais e ambientais existentes na 

comunidade famalicense, orientando-os para a sua 
resolução de forma criativa, recorrendo a metodologias 
de ensino não formal. Estas Oficinas são desenvolvidas 
em parceria com a Associação Juvenil YUPI.

CLDS Famalicão 3G

OFICINAS DE INOVAÇÃO SOCIAL NA ESCOLA

Na CIOR, a 19ª Oficina de Inovação Social começou no dia 30 de ou-
tubro de 2018 com a Turma MA14 – Curso de Manutenção Industrial 
Mecatrónica Automóvel, com 21 alunos. O grupo visitou o Centro Social 
e Paroquial de São Martinho de Brufe e propôs melhorias ao nível da 
promoção da relação intergeracional e da motivação, dinamização e lo-
comoção dos seniores daquela comunidade.

C I O R  -  M A 1 4

No dia 5 de novembro de 2018, a equipa do CLDS Famalicão 3G deu 
início à 20ª Oficina de Inovação Social com a Turma PM5 - Curso de 
Produção Metalomecânica Programação e Maquinação - constituído 
por 21 alunos. O grupo conheceu de perto a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários Famalicenses e o que é ser verdadeiramente 
um Bombeiro, respondendo de forma inovadora e criativa aos desafios 
propostos pelo 2º Comandante, Rui Costa. Ficaram elucidados sobre: 

a angariação de fundos; a manutenção mecânica das ambulâncias e 
carros clássicos que saem quando há desfiles; os dispositivos de alerta 
para situações de perigo dos bombeiros; e prevenção dos incêndios 
florestais/formação cívica nas zonas urbanas e rurais, envolvendo as 
diversas comunidades escolares do concelho.

C I O R  -  P M 5

CLDS
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C I O R  -  M A 1 4

C I O R  -  P M 5

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, em par-
ceria com o projeto CLDS Famalicão 3G, promoveu no dia 
24 de outubro de 2018, no Centro de Estudos Camilianos, 
em Seide de S. Miguel, Vila Nova de Famalicão, o Seminá-
rio “Inovação Social - Potencialidades e Boas Práticas no 
Concelho de Famalicão”, reunindo especialistas e entida-
des numa reflexão profícua para todos.

2 º  F Ó R U M  I N O V A Ç Ã O  S O C I A L

A 21ª Oficina de Inovação Social iniciou no dia 15 de novembro de 
2018, na CIOR, com a turma MA13 – Curso de Manutenção Industrial 
Mecatrónica Automóvel - constituída por 19 alunos. O grupo teve a 
oportunidade de visitar a Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-
tários de V. N. de Famalicão e respondeu aos desafios lançados pelo Sr. 

Diretor José Gonçalves e pelo Sr. Comandante Pedro Alves. Falaram so-
bre os seguintes assuntos: reforço no combate aos incêndios; melhoria 
na organização da lavandaria; ajuda na manutenção das ambulâncias; e 
angariação de voluntários.

C I O R  -  M A 1 3

Na Escola Profissional Forave, as Oficinas de Inovação Social iniciaram 
no dia 20 de novembro de 2018, com 26 alunos, do 1º ano, do Curso 
Técnico de Gestão e Programação (TG18-20). Nesta sessão, os jovens ti-
veram uma primeira abordagem aos conceitos ligados à Inovação e Em-
preendedorismo Social, ao espírito de equipa, cooperação, valor acres-
centado e transformação social. A turma teve um segundo momento 
focado no contacto com a realidade da Associação Mundos de Vida e 
oportunidade para trabalhar sobre algumas propostas de melhoria das 
respostas sociais daquela Instituição.

F O R A V E  -  T G 1 8 - 2 0
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C I O R  -  A S C 1 7

A turma ASC17 – Curso Técnico de Animação Sociocultural participou 
na 23ª Oficina de Inovação Social que iniciou no dia 23 de novembro de 
2018. Composto por 21 alunos, este grupo conheceu as valências e todo 
o funcionamento da Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do 
Vale do Este. A Dr.ª Lucinda, técnica desta instituição, lançou o desafio 
aos jovens para refletirem com espírito crítico e responderem criativa-
mente a três problemas sociais.

Primeiro: como podemos trabalhar as novas tecnologias com os ido-
sos?

Segundo: como trabalhar a relação dos idosos com a família? Tercei-
ro: como criar um único equipamento que seja adequado às crianças, 
jovens e idosos? 

As Oficinas de Inovação Social continuam até meados de dezembro de 
2018 e estamos expectantes quanto aos respetivos resultados!

Em
 F

oc
o

A turma MA10 da CIOR participou nos Encontros de Empreendedo-
rismo, Inovação e Investimento, onde estiveram presentes mais de 100 
pessoas.

Estes Encontros foram organizados pelo CLDS Famalicão 3G, em par-
ceria com a CSIFAU, Made In e IEFP e decorreram no dia 13 novembro de 
2018, no auditório do CITEVE. 

O objetivo destes Encontros foi transmitir aos jovens um conjunto de 
informações sobre as oportunidades de financiamento para a criação do 
próprio emprego. Durante o encontro, houve também lugar à apresen-
tação do testemunho de dois empreendedores – Colibri e 2BNATUR e o 
empresário Jorge Silva, da TIAJO.

E N C O N T R O S  D E  E M P R E E N D E D O R I S M O
I N O V A Ç Ã O  E  I N V E S T I M E N T O

No âmbito do dia Mundial da Floresta Autóctone, o CLDS Famalicão 
3G, em parceria com a Engenho – Associação de Desenvolvimento 
Local do Vale do Este e a Escola Profissional CIOR, promoveu, no dia 23 

de novembro, uma atividade dedicada à promoção e conservação da 
floresta nativa e espécies vegetais autóctones.

B I O  S U B 2 0
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Estudantes da Roménia
Estagiam na CIOR

Um grupo de 14 alunos e 2 professores romenos, proveniente da 
cidade de Constança, realizaram um estágio na Escola Profissional 
CIOR, na área da Eletrónica e Automação.

Este estágio foi frequentado por alunos do Liceul Tehnologic de Ele-
trotehnica Si Telecomunicatii de Constança, decorreu de 5 a 23 de no-
vembro, e enquadrou-se no âmbito do projeto “Improving New Skills 
in European Technical Training”, ação KA1, do Programa Erasmus +.

“A par da aquisição e aperfeiçoamento de novas competências e 
metodologias, estes estágios são também momentos propícios para 
o intercâmbio e troca de experiências sobre modelos formativos e 
realidades laborais dos dois países, através de visitas de estudo a em-
presas do setor instaladas no município e na região”, sustentou José 
Paiva, diretor pedagógico da CIOR. Ainda segundo este responsável 
pela Escola, em toda a “dinâmica de mobilidades promovidas pela 
CIOR”, está também presente, “como é óbvio” todo um “processo de 
internacionalização do nosso projeto e da nossa marca, bem como 
do Município”.

Por sua vez, Adrian Nita Eugen, diretor da escola romena, referiu que 

“pelo que constato e pelo que me dizem os meus alunos, a CIOR é uma 
escola muito bem organizada, tem laboratórios e oficinas equipados 

com o que há de mais moderno, bem como metodologias facilitadoras 
de uma formação de grande qualidade”, fazendo ainda questão de fri-
sar que “Famalicão é uma cidade linda e acolhedora”. 

Este estágio decorreu nos laboratórios de Eletrónica da CIOR, sendo 
orientado pelo diretor de curso, Pedro Veloso. Um dos objetivos do es-
tágio consistiu em dimensionar e executar uma fonte de alimentação 
fixa e variável e um amplificador de áudio portátil; fazer a simulação 
de circuitos em software específico e montagens em placas de ensaio e 
aprender a realizar o design e execução de placas de circuito impresso.

A CIOR foi a escola do município pioneira em intercâmbios e mobili-
dades no espaço europeu e em países da CPLP, sendo, nos últimos anos, 
a escola com maior número de mobilidades no âmbito do Erasmus+ e 
programas afins, através de uma rede de escolas/empresas e institui-
ções parceiras distribuídas pela maior parte dos países europeus.

GC
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Alunos da CIOR Concretizam Máquinas 
Idealizadas por Alunos do 1º Ciclo

No transato ano letivo, a CIOR foi convidada a participar no projeto 
“MyMachine”, um projeto promovido pela autarquia de Vila Nova de 
Famalicão e que nasceu em Kortrijk (Bélgica), através da Universidade 
de Howest, com o objetivo de permitir às crianças do 1º ciclo ver 
concretizadas as suas ideias de solucionar problemas através da 
construção de “máquinas”.

A ideia base dos fundadores do projeto é trabalhar a criatividade e 
a inovação na educação. E a metodologia divide-se em 3 etapas: ideia, 
design e construção do protótipo. É um projeto singular, porque envolve 
alunos desde o ensino básico ao ensino secundário.

Este projeto envolveu mais de 120 crianças do 1.º ciclo de seis 
agrupamentos de escolas do concelho e um grupo de alunos da 
Universidade Lusíada e das Escolas de Ensino Profissional.

Ao todo foram idealizadas e concretizadas seis máquinas que foram 

apresentadas no passado dia 12 de novembro no Parque da Devesa. 
À nossa escola, foi colocado o desafio de construir 2 máquinas: uma 
máquina para arrumar o material escolar para os alunos do 4º ano, 
turma D4 do Agrupamento de Escolas de Pedome e outra máquina para 
distinguir os “toques”, entre o 1º ciclo e os restantes, para a Escola EB 
de Vale d’Este.

Em Portugal, a marca institucional deste projeto é gerida pelo Parque 
Tecnológico de Óbidos com quem o Município de Famalicão estabeleceu 
ligação de parceria para o estender às escolas da sua rede educativa.

O resultado final deste projeto internacional foi apresentado no 
passado dia doze de novembro no Parque da Devesa, tendo o momento 
também coincidido com a sessão pública de lançamento da segunda 
edição do “MyMachine Vila Nova de Famalicão”.

Paula Pereira, professora
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Os diretores da Escola Profissional CIOR, Amadeu Dinis e José Paiva, 
deram início a um processo de geminação desta escola famalicense com 
uma escola moçambicana, da província de Maputo, numa visita de tra-
balho que efetuaram a Moçambique no passado dia 22 de setembro. 

Esta visita decorreu no âmbito da parceria que vigora há anos entre a 
CIOR e a Fundação Portugal África, com o patrocínio dos Ministérios da 
Educação de Portugal e Moçambique.

Neste contexto, aqueles diretores iniciaram este périplo com uma vi-
sita à embaixada portuguesa, tendo sido recebidos, seguidamente, no 
Ministério da Educação de Moçambique. 

Nestes encontros institucionais, foram apresentados os objetivos tra-
çados pelas partes, tendo em vista o alargamento e consolidação desta 
parceria. 

O momento mais importante desta visita decorreu no Instituto Poli-
técnico de S. Francisco de Assis, em Mumemo, Marracuene, província 
de Maputo, uma vez que se tratou de uma visita preparatória tendo em 
vista a geminação entre esta escola e a Escola Profissional CIOR. Depois 
das visitas às instalações deste Instituto realizaram-se um conjunto de 
reuniões com alunos, funcionários, professores e diretores. Seguida-
mente foi desenhado o pré programa da geminação e a calendarização 

da próxima visita preparatória deste Instituto à escola famalicense.
Na Escola Profissional de Inharrime, na província de  Inhambane, onde 

foi apresentado o projeto educativo a esta escola comunitária salesiana, 
os representantes da CIOR visitaram as instalações e partilharam os as-
petos mais marcantes dos sistemas de ensino de ambos os países.

Para Amadeu Dinis, este processo de geminação é mais um “grande 
passo nesta caminhada de cooperação solidária e educativa”, iniciada 
em 2009, ano em que a CIOR começou a acolher regularmente alunos 
e professores provenientes deste país lusófono, tendo até ao momento 
formado e capacitado 13 técnicos em diferentes áreas de formação e 2 
professores.

Ainda no que diz respeito a esta geminação, conforme palavras do di-
retor da CIOR, para além da consolidação dos pressupostos em curso, 
“os grandes objetivos estarão relacionados com a transferibilidade de 
conhecimento, Know-how e partilha de experiências pedagógico- didáti-
cas entre as duas escolas profissionais”, tudo devidamente enquadrado 
na “missão da CIOR no atinente à sua internacionalização e cooperação 
para o desenvolvimento, nomeadamente com os países africanos de lín-
gua portuguesa”, realçou Amadeu Dinis.

GC

CIOR INICIA GEMINAÇÃO
COM ESCOLA MOÇAMBICANA
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Fruto do protocolo com a Fundação Luso-África, tínhamos acolhido, 
na escola, desde 2010, treze alunos e dois formadores moçambicanos. 
Excelentes! Como pessoas e formandos. Lembramo-nos particular e 
detalhadamente de todos eles: por detrás do sorriso largo e pronto, 
emergia de cada um deles um sentimento inefável de humildade e de 
gratidão. Felicidades aos Zito, Samuel, Flores, Joardo, Sebastião, Benil-
ton, Fernando, Massinga, Abdul, Lúcio, Joel, Idelvina, Basilise, Eugénio 
e Farnela! A todos, Hi ta vonana! (Até breve!) A expectativa de ir à ter-
ra deles, conhecer aquele país africano enorme e desigual, mas irmão, 
temperava-se com algum enlevo e espavento. 

Não íamos fazer o trajeto intranquilo e tormentoso de Vasco da Gama, 
nem de Bartolomeu Dias, nem muito menos de Camões. Porventura, 
não nos apaixonaríamos pela cativante Bárbara, por quem se perdeu de 
amores o nosso Luís Vaz. Mas já entrevíamos - arrebatados por aromas 
diversos e paletas de cor intraduzível, por sugestão das consultas pré-
vias na net - as imensas palmeiras e coqueiros, bananeiras e cajueiros! 
Ímpeto logo abrandado pelo sério aviso e chamada de atenção, na con-
sulta do viajante, para as nocivas consequências da picadela do nefasto 
mosquito africano.

A viagem seria longa e pelo ar. Não se nos afigurava nenhum cabo das 
tormentas! Para nós, os cabos eram de esperança. Da boa esperança! E 
o facto de estarmos culturalmente ligados às aventuras e adversidades 
daqueles que por obras valerosas se foram da lei da morte libertando, 
dissipavam as nossas naturais preocupações, associadas à longa e can-
sativa viagem.   

Quando do avião, as nossas vistas avistaram a viva África e o Índico“… 
ergueu-se a encosta em árvores, onde o Longe nada tinha,/ Mais perto, 
abre-se a terra em sons e cores./ E, ao desembarcar, há aves, flores./ 
Onde era só, de longe a abstrata linha.” Que grande e diverso país é Mo-
çambique! Atravessar algumas regiões foi marcante: tocávamos com os 
olhos memórias artísticas reveladas por Mia Couto, Craveirinha, Malan-
gatana… Reconfortados pelas exóticas e multicolores capulanas, víamos 
o povo simples e jovem, imerso na sua espontânea e aparente felicidade 
na busca da fonte, em retas matutinas e infindáveis, com o cântaro à ca-
beça, ladeados de árvores exóticas e rudimentares construções que pa-

MUSSA BEN BIK
(Moçambique) Em
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reciam ter fugido de uma tela europeia. Machibombos (carrinhas de cai-
xa aberta) a transbordar de gente, ao ritmo do my love, rasgavam ruas e 
paisagens de chão de mandioca, plantações de cana-do-açúcar, castanha 
de caju, dos quais colhiam o fruto e o vendiam, quase sempre em desor-
ganizados e táteis pregões, pelos mercados, tantas vezes improvisados. 

E também vimos, claramente visto, paraísos naturais, praias e resorts, 
como Inhambane Flamingo Bay Resort, Tofo, Barra, Bilene (a praia de 
S. Martinho) … e o Índico, esse largo oceano que só sabíamos da epo-
peia! Vimos um povo elegante que caminha e dança a marrabenta, ao 
som da Timbila - instrumento musical de percussão. A destreza de um 
povo humilde que, sem grandes recursos técnicos e tecnológicos, faz 
das fraquezas força e ultrapassa obstáculos com uma engenhosa e im-
pactante criatividade. Ficamos surpresos e em pasmo, na Feima, espaço 
cultural de artesanato onde se encontram artistas locais a produzir e a 
vender arte! As valerosas obras que não fazem com o seco lanho (casca 
do coco), por exemplo! 

Vimos escolas semelhantes às portuguesas, onde nada faltava. Mas 
outras, sobretudo profissionais, onde, com o pouco que tinham, em ter-
mos de equipamentos e ferramentas, faziam autênticos milagres: repa-
ravam e construíam motores de automóveis, móveis, portas em ferro, 
grades, bancos, camas, sabonetes, licores… As pessoas eram cumpri-
doras, respeitadoras, empreendedoras, e prontas para novas aprendi-
zagens e desafios. Nas ruas, na escola, e noutros locais que visitamos, 
as pessoas, aquando do cumprimento de cortesia, ao nosso Bom dia!, 
sorridentes, proclamavam: - Bom dia, Obrigado!

Por tudo isso, fomos a Moçambique ver, in loco, as reais necessidades 
da nossa escola parceira – o instituto Politécnico de S. Francisco de Assis, 
em Mumemo, Marracuene, província de Maputo. Visitada a escola, pu-
demos partilhar alguns pontos de vista pedagógico-didáticos - até com 
o meu Xará - e aprofundamos as nossas relações, tendo em vista a sua 
geminação com a Escola Profissional CIOR. Foi mais um passo, nesta ca-
minhada de cooperação solidária e educativa. Ir depressa não é chegar!

Por tudo isto, Khanimambu!, isto é, Muito obrigado!
J. Paiva
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COM ESCOLA DE MOÇAMBIQUE 
ASSINADO

“Quando a cooperação tem como eixo ou objetivo estratégico a edu-
cação, o ensino, a formação e a capacitação de crianças e jovens, esta 
causa é ainda maior e mais nobre, pois estamos, de forma solidária, a 
contribuir para abrir caminhos e alargar horizontes facilitadores da pro-
moção da pessoa nas suas diferentes dimensões. Lançamos sementes 
que germinam e que passarão a dar frutos de geração em geração”, afir-
mou o diretor da CIOR, Amadeu Dinis, na sua intervenção, numa cerimó-

nia oficial realizada na FUNDAÇÃO PORTUGAL/ÁFRICA. Neste encontro 
estiveram presentes alunos moçambicanos e deu-se início à constitui-
ção da Associação de Estudantes Bolseiros Moçambicanos.

“Que apesar das diferentes latitudes, saibamos estar unidos num 
compromisso fraterno narrado pela história e escrito na mesma língua”, 
vincou, por sua vez José Paiva,  diretor pedagógico da CIOR.

GC
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Durante cinco dias, na semana de 15 a 20 de outubro, um grupo de 
alunos da Escola Profissional CIOR, acompanhado de dois professores, 
teve a oportunidade de conhecer de perto a realidade de uma escola 
profissional em França, participar em aulas e executar atividades lado a 
lado com os seus colegas de ou-
tras nacionalidades.

Este intercâmbio foi a segunda 
atividade de formação do proje-
to Track it, Don’t lose it, da ação 
KA2, do programa Erasmus+, na 
qual a Escola Profissional CIOR é 
parceira. Este projeto de parceria 
entre escolas é coordenado pelo 
parceiro francês do Lycée Louis 
Blériot,  na região de Paris, dele 
fazendo parte também a Escola 
C-Technical School, de Limassol, 
no Chipre.

 Para a direção da CIOR, este 
projeto, que se encontra no se-
gundo ano de execução, tem 
por objetivo “construir uma fer-

ramenta informática de apoio à atividade das Escolas, bem como criar 
condições para o desenvolvimento nos jovens do ensino profissional de 
competências empreendedoras, motivando os alunos para a conclusão 
dos seus percursos formativos, promover o sucesso educativo e comba-

ter o abandono escolar precoce”. 
No decorrer desta semana, os 

alunos tiveram a oportunidade 
de executar atividades práticas 
de Eletrónica e Automação, ter 
aulas de língua inglesa e france-
sa, bem como participar em con-
ferências sobre competências 
empreendedoras e a História da 
Europa. A parte cultural tam-
bém não foi esquecida, tendo 
os alunos visitado a cidade de 
Paris, a Torre Eiffel, o Palácio de 
Versalhes e a casa do Pai da Eu-
ropa - Jean Monnet. Este projeto 
encerrará em março de 2019, na 
CIOR.

GC

Alunos da CIOR Conhecem 
Realidades do Ensino Profissional 

em França

Saídos da escola, apontamos na direção dos Bombeiros Voluntários: 
a Associação mais antiga do concelho – fundada em 1890! Tantas vidas 
que por aqui passaram! E quantas mais socorridas? Uma história de en-
trega, solidária, apaixonada! Vitalizada por pessoas de causas nobres, 
grandes!

Acompanhados pela Dr.ª Patrícia Miranda, técnica do projeto Contra-
tos Locais de Desenvolvimento Local (CLDS) e pelo Professor da disci-
plina de Área de Integração, Joaquim Meneses, 
não quisemos apenas visitar, conhecer esta ins-
tituição solidária de Famalicão, esta escola de 
cidadania, mas pretendemos também dar corpo 
às oficinas de Inovação Social, promovidas pelo 
projeto CLDS.

Os anfitriões, o Sr. Comandante, Pedro Alves, e 
o Sr. José Gonçalves, um dos elementos da Dire-
ção da Associação, conduziram-nos pelas diferen-
tes secções, dando-nos informações sobre cada 
departamento e descrevendo muitos dos pro-
cedimentos do quotidiano. Percorremos todo o 
quartel: central telefónica, gabinetes, camaratas, 
parque de viaturas, oficina, ginásio, secretarias, 
átrio com painéis com algumas das páginas da 

história da associação… 
Com a dinâmica das oficinas de Inovação Social, com a nossa imagina-

ção e criatividade, vamos melhorar ainda mais o equipamento e a vida 
desta associação. Aos Srs. José Gonçalves e Pedro Alves, o nosso agra-
decimento, extensivo aos órgãos sociais, funcionários, comando e corpo 
ativo.

MA13 

A Mais Antiga do Concelho: 
Fundada em 1890



[ 16 ]

Decorreram, nos dias 14 e 21 de novembro, nas instalações da Esco-
la Profissional CIOR, duas sessões de formação subordinadas ao tema 
“Comunicar com o adolescente”, dinamizadas brilhantemente pela Dr.ª 
Paula Fonseca, pediatra de adolescentes no CHMA (Centro Hospitalar 
Médio Ave).

Conscientes que a adolescência é um dos períodos do ciclo vital mais 
conturbados e que é nela que a construção da identidade é a tarefa prin-
cipal, os profissionais desta escola consideraram importante adquirir 
mais e melhores ferramentas de comunicação com os estudantes.

Esta ação, destinada aos profissionais do ensino, decorreu no âmbito 
da parceria entre a nossa Escola e o projeto Mais Vale Prevenir.

A vasta experiência da Dr.ª Paula no acompanhamento de adolescen-
tes permitiu transmitir de forma clara e entusiasta, formas mais eficazes 
de comunicarmos com os jovens e quais os erros mais habituais que co-

metemos no relacionamento com eles. Esses dois encontros de refle-
xão, possibilitarão, certamente, para nós profissionais, um caminho de 
melhoria.

CR

Professores em Formação
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No dia 13 de novembro, a turma do curso 
CEF Mecânica Automóvel de Ligeiros, MA3, 
deslocou-se ao Porto com o objetivo de as-
sistir à peça “Posso falar de mim?” e visitar 
o museu “World of Discoveries”. Estas ativi-
dades realizaram-se no âmbito da disciplina 
de Português, inseridas nos módulos 1 e 2: 
“Textos de Teatro” e “Textos Épicos”.

De manhã, os alunos assistiram ao espetá-
culo “Posso falar de mim?” promovido pela 
Companhia de teatro Aramá do Porto. O es-
petáculo abordou temáticas de forte impac-
to na adolescência, embora também trans-
versais a outras etapas da vida: sexualidade, 
identidade de género, orientação sexual, gravidez, bullying, entre outros 
termos de igual relevância.

Esta iniciativa cumpriu os seus objetivos, pois levou os espectadores, 
alunos e professores, a refletir sobre os temas abordados, tendo todos 

os alunos mostrado um elevado grau de 
atenção, curiosidade e interesse.

Da parte da tarde, os alunos visitaram 
“World of Discoveries” que é um museu 
interativo e parque temático que reconstrói 
a fantástica odisseia dos navegadores portu-
gueses, que cruzaram oceanos à descoberta 
de um mundo desconhecido.

Todos os alunos gostaram destas ativida-
des, pois consideraram a peça de teatro in-
teressante, divertida e educativa. Em relação 
ao museu puderam aí consolidar os conhe-
cimentos adquiridos em sala de aula, bem 
como perceber o papel de Portugal nos Des-

cobrimentos, pois criou novas rotas oceânicas, pondo gentes, animais e 
plantas em circulação por todo o mundo.

MA3

MA3 Visita o Porto

No dia 13 de novembro, as turmas do 11ºano 
realizaram uma visita de estudo a Vila Nova de 
Gaia para assistir à representação da peça «Frei 
Luís de Sousa», encenada pela companhia de 
teatro ETCetera. Esta atividade surgiu no âmbito 
da disciplina de português e pretendeu motivar os 
alunos para o estudo da obra com o mesmo nome 
da peça, cuja autoria é de um dos maiores vultos da 
nossa literatura: Almeida Garrett. 

A peça «Frei Luís de Sousa», considerada a obra-
prima do teatro romântico português, inspira-se na 
vida do escritor seiscentista Frei Luís de Sousa (de 
seu nome secular D. Manuel de Sousa Coutinho). 
Como pano de fundo, a resistência ao domínio 
filipino: sete anos após o seu marido, D. João de 
Portugal, ter sido dado como morto na batalha de 

Alcácer Quibir, D. Madalena de Vilhena desposa 
D. Manuel de Sousa Coutinho, de quem tem uma 
filha, Maria. A feliz existência desta família é apenas 
perturbada pelos pressentimentos aziagos de um 
velho aio, Telmo, que nunca deixa de acreditar no 
regresso do seu antigo senhor. Na célebre Memória 
ao Conservatório Real Almeida Garrett define a sua 
obra como “a mais verdadeira expressão literária e 
artística da civilização do século”.

Os alunos consideraram a realização desta 
atividade muito interessante, pois puderam 
contactar de forma direta com a arte dramática, 
ficando assim mais motivados para o estudo da 
obra. 

Carla Susana, professora

Frei Luís de Sousa
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No passado dia 14 de novembro de 2018, a turma do 11º ano de Pro-
dução Metalomecânica, PM5, realizou uma visita de estudo ao Campus 
de Azurém da Universidade do Minho para conhecer o LEST - Laboratório 
de Estruturas do Departamento de Engenharia Civil da Universidade do 
Minho.

A turma foi recebida pelo Eng. Marco Peixoto que começou a visita 
mostrando os diferentes equipamentos nas oficinas de mecânica. Um 

dos alunos foi convidado a operar um torno convencional e a turma teve 
oportunidade de falar com os investigadores que preparavam provetes 
em osso de animais.

A visita continuou no LEST onde os alunos viram diferentes ensaios, 
nomeadamente um ensaio de fluência. A visita terminou com um ensaio 
de tração.

Isa Santos, professora

Visita ao LEST
Laboratório de Estruturas do Departamen-
to de Engenharia Civil da Universidade do 

Minho

Os alunos do curso CEF de CNC2 construíram uma árvore metálica 
alusiva ao Natal, onde puderam pôr à prova os seus conhecimentos e 
aprendizagens.

O tempo foi curto e algumas dificuldades tiveram de ser superadas. 
Por fim, e em cima do prazo estabelecido, o projeto da professora Ma-
nuela Cortinhas ganhou raízes e florescerá pelo Natal.

Construção Natalícia
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No final do ano letivo anterior (de 5 a 8 de julho de 2018), decorreu 
a Feira Medieval e Viking, organizada pela Escola Profissional CIOR, em 
parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Nessa 
altura, a edição número 60 do nosso Leituras já tinha sido publicada e, 
por isso, aqui estão mais pormenores neste número 61.

A nossa cidade voltou a recordar a passagem e presença dos Vikings 
no território famalicense. Esta feira ganhou, a partir deste ano, uma 
nova periodicidade, passando a realizar-se anualmente. 

Foi uma iniciativa que trouxe milhares de pessoas à cidade e permitiu 
um reencontro com a nossa história e identidade. Proporcionou a todos 
os famalicenses um tempo de qualidade, não só ao nível do lazer, como 
também ao nível do contacto com a história do concelho, da região e 
do país.

Ao todo, participaram nesta recriação histórica cerca de meio 
milhar de figurantes, a maioria alunos da CIOR. Houve músicos, 
atores, malabaristas, acrobatas, cavaleiros, bailarinas, mercadores, 
entre outras personagens alusivas à época. Destacou-se a encenação 

“Assalto ao Castelo” e também o Mercado Medieval que, de uma forma 
permanente, marcou presença no evento. Ao longo dos quatro dias de 
feira decorreram muitas atividades, destacando-se: jogos medievais e 
vikings, figurantes e 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 e 
animações por todo espaço.

A Feira decorreu nos jardins da Praça D. Maria II e constituiu uma 
oportunidade única para contactar de perto com a cultura dos povos 
oriundos do norte da Europa e de conhecer a sua relação com o 
concelho famalicense. A presença Viking no território de Vila Nova 
de Famalicão está devidamente registada nos “Annales Portucalenses 
Veteres”, que relatam uma incursão de normandos (homens do Norte), 
a 6 de setembro de 1016, no território que hoje é o concelho de Vila 
Nova de Famalicão.

CR
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 Azulejos Portugueses
O azulejo é considerado hoje como uma das produções mais originais 

da cultura portuguesa e é, normalmente, utilizado como elemento asso-
ciado à arquitetura em revestimento de superfícies interiores ou exterio-
res ou como elemento decorativo isolado. Muitas das vezes utilizavam 
um azulejo padrão que se repetia formando diversas disposições. No 

estudo da geometria, os alunos verificaram que os motivos dos azulejos 
são geométricos. Deste modo, e na sequência do estudo das isometrias 
no plano, elaboraram um painel de azulejos portugueses e ficaram a en-
tender melhor a nossa cultura.

Turmas CCJ1 e CNC3

Natal Ecológico
A CIOR participa na 17ª Edição da Exposição do Natal Ecológico, 

promovida pelos serviços educativos do Parque da Devesa de Vila Nova 
de Famalicão.

Este ano o tema é “Natal sem plástico” e tem como objetivo 
sensibilizar para o uso excessivo do plástico e o gravíssimo problema 
que este material representa para o ambiente. Assim, fomos desafiados 
a elaborar criativamente símbolos natalícios (árvores de natal, 
presépios, coroas…) com materiais reutilizados 
ou reciclados, mas com a exclusão do plástico, 
incentivando sobretudo à redução, o primeiro 
dos 3R.

Os alunos das turmas do segundo ano dos 
Cursos de Educação e Formação, com  o apoio 
fundamental dos professores, empenharam-
se bastante neste projeto e fizeram trabalhos 
lindíssimos. Envolveram-se com afinco e 
sobretudo com criatividade. Os trabalhos serão 

exibidos orgulhosamente na exposição do “Natal Ecológico - sem 
plástico”, na Casa do Território no Parque da Devesa, que decorre de 30 
de novembro a 6 de janeiro.

Passem por lá e vejam os nossos trabalhos como também os trabalhos 
de outras instituições do concelho.

Bom Natal para todos!
Turmas EI2, CNC2, MA3 e AC2
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Em
 F

oc
o Levamos o Halloween às Crianças

No âmbito da comemoração do dia do Halloween, os alunos do Curso 
Técnico de Animação Sociocultural, ASC16, foram desafiados, pela pro-
fessora Joaquina Salgado, a animarem algumas crianças da escola Dr. 
Nuno Simões. Foi um desafio aceite e realizado com muito agrado. 

Com a colaboração da professora de Área de Expressões, a professo-
ra Joaquina Salgado, vestiram-se e maquilharam-se a rigor, prepararam 

algumas atividades e lá foram alegrar os meninos e meninas ávidos de 
brincadeira.

Esta iniciativa decorreu no passado dia 31 de outubro e foi um suces-
so!

Eugénia Mendes, professora

O projeto “SEM FIM - Reciclagem e Reutilização de Produtos de Apoio” 
pretende ser uma resposta que promova uma solução local de economia 
circular para a reparação e a reutilização dos produtos de apoio/ajudas 
técnicas no território.

O projeto assenta numa lógica de parceira, desde a sua constituição e 
pretende desenvolver a economia colaborativa e de partilha de recursos 
já existentes e que podem ser reutilizados. Pretende também constituir-
-se como um exemplo para a sensibilização da população e para a educa-
ção sobre os impactos das ações individuais no ambiente.

Tem como objetivos principais:
- Criar uma oficina para reparação e armazenamento de produtos de 

apoio, na Junta de Freguesia de Brufe (atual-
mente um espaço sem aproveitamento), a 
funcionar em articulação com as Entidades 
Parceiras;

- Desenvolver uma base de dados partilhada 
de gestão de produtos de apoio, alojada na pá-
gina da Junta de Freguesia, acessível à popula-
ção, para cedência dos mesmos;

- Desenvolver campanhas de sensibilização 
da população para doação/recolha de produ-
tos de apoio passíveis de serem recuperados 
e reutilizados.

O consórcio de parceiros é constituído pela 
Junta de Freguesia de Brufe, líder do consórcio 
e pelas seguintes Entidades: O Centro Social 
de Brufe (IPSS), a Associação “Dar as Mãos” 
(ONG), A Conferência Vicentina de Brufe, a 
Cespu – Cooperativa de Ensino Superior Poli-

técnico e Universitário, a Cooperativa de Ensino de Vila Nova de Fama-
licão – Escola Profissional CIOR, o Agrupamento de Escolas Camilo Cas-
telo Branco e a empresa Círculo de Cultura Famalicense -  Rádio/Jornal 
Cidade Hoje. 

Os produtos de apoio, pela sua especificidade, exigem um esforço 
acrescido nos orçamentos familiares ou das IPSS. Uma grande parte dos 
produtos de apoio são usados temporariamente e uma outra parte tem 
uma vida útil que não se esgota com a utilização. Assim, aqueles que 
deixarem de ser usados, ou os que já não servem às necessidades dos 
seus utilizadores, podem voltar a ter uma nova vida.

Nilza Jardim

CIOR Integra Consórcio do Proje-
to de Economia Circular “SEM-FIM 

- Reciclagem e Reutilização de 
Produtos de Apoio” 
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Visitamos a EMAF

Como já é habitual, várias turmas da nossa Escola deslocaram-se à EX-
PONOR, em Matosinhos, para efetuar uma visita de estudo à EMAF, Feira 
Internacional de Máquinas, Equipamentos e Serviços para Indústria.

As turmas EL23, EL24/IE17, EL25/IE18, MA13, MA14, PM4, PM5, PM3 
e ainda a CNC2, marcaram presença naquela que é a maior feira, do gé-
nero, de toda a Península Ibérica.

Este ano, a Feira tinha uma dimensão a que não estávamos habituados 
e o tempo foi muito curto para percorrer os diversos stands de empresas 
dedicadas às mais variadas áreas conotadas com a indústria.

Pode-se dizer que foi possível uma abrangência de tal ordem que to-
dos os cursos encontraram motivos de interesse para as suas áreas. 

A generalidade dos alunos achou que a mostra foi muito interessante 
e foram confrontados com os mais modernos equipamentos e processos 
de fabrico. Lamentam apenas o pouco tempo para tudo o que lhes era 

oferecido ver e em alguns casos, interagir. 
“Gostamos da visita de estudo no geral e temos a certeza que foi en-

riquecedora para todos os alunos, uma vez que tivemos uma excelente 
oportunidade para ver as mais recentes máquinas e equipamentos”, dis-
seram alguns alunos.

No caso do curso de Produção Metalomecânica, no entender de ou-
tros alunos, “foi a visita mais produtiva feita até agora pela turma, pois 
foi a que mais se enquadrou no curso e com a qual aprendemos coisas 
interessantes”.

O regresso à escola ocorreu com alguns contratempos. Contudo, tudo 
se resolveu com diálogo, paciência e pedagogia. 

A cidadania é local e universal. Há que trabalhá-la!

Manuel Vieira, professor

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

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

Os objetivos deste programa são, sobretudo, divulgar, junto dos jo-
vens, os valores e as práticas 
democráticas; incentivar o 
seu interesse pela participa-
ção cívica e política; dar a co-
nhecer a organização e fun-
cionamento do Parlamento, 
entre outros.

Tema para o debate no 
ano letivo 2018/2019:

Este ano a Comissão Parla-
mentar de Educação e Ciên-
cia propõe aos jovens que 
debatam nas suas Escolas 
o tema: “Alterações Climá-
ticas – Reverter o Aqueci-
mento Global.”

Como se processa o Programa:
• 1ª FASE (até 22 de fevereiro de 2019): Sessão Escolar
- Debate do tema proposto e processo eleitoral na Escola.
- Realização da Sessão Escolar para aprovar o Projeto de Recomenda-

ção da Escola e eleger os representantes às Sessões Distritais/Regionais.
• 2ª FASE (18 de fevereiro a 19 de março de 2019): Sessões nos 

Distritos e Regiões Autónomas
- Realização das Sessões Distritais/Regionais, com os alunos que repre-

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

• 3ª FASE (20 e 21 de maio de 2019): Sessão Nacional na Assem-
bleia da República

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

Para mais informações consultar: http://www.jovens.parlamento.pt

Carla Saldanha e Eugénia Mendes, professoras
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P R O J E T O S

Não se trata de algo novo. Foi criado em 2012 e voltará a ganhar vida 
com o trabalho e empenho da turma EL25/IE18 dos cursos de Eletrónica, 
Automação e Comando e Instalações Elétricas. E é como sugere o título, 
uma tarefa monstruosa: reciclar e reaproveitar o lixo eletrodoméstico 
produzido no concelho.

 Estudos recentes demonstram claramente que o volume de 
lixo eletrónico no mundo aumentou 8% entre 2014 e 2016, segundo um 
relatório divulgado pela União Internacional de Telecomunicações das 
Nações Unidas. O “Hospital de Monstros” pretende, ainda que a nível 
local, contribuir para que equipamentos tenham nova vida e sejam rea-
proveitados. Assim, ajudaremos simultaneamente o ambiente e as fa-
mílias do concelho. Eis como: o nosso projeto tem na Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão o seu parceiro, e como missão recuperar ele-
trodomésticos para, posteriormente, serem encaminhados para as lojas 
sociais do concelho. Através do número verde 800 292 827, os munícipes 
podem contactar o departamento de ambiente da autarquia e solicitar 
gratuitamente o serviço de recolha de monstros: eletrodomésticos, mó-
veis, tapetes entre outros objetos de grande dimensão, que não podem 
ser recolhidos pelos meios normais de recolha de resíduos, nem coloca-
dos nos ecopontos ou contentores de lixo.

O objetivo proposto à turma é o de dar continuidade ao projeto.
Foi estabelecido, para o primeiro período, a divulgação do projeto 

pela comunidade escolar e pelo concelho, com a criação de uma nova 
imagem, mais atual, em formato de panfleto e cartaz. Brevemente, os 
munícipes de Famalicão terão notícias do projeto num estabelecimento 

perto de si.
No segundo período, os alunos da turma procederão à reparação dos 

equipamentos elétricos/eletrónicos no âmbito das disciplinas de Ele-
trónica e Eletricidade, orientados pelos professores da área técnica.

Para o terceiro período está prevista a entrega dos equipamentos re-
cuperados e o seu reencaminhamento para as várias lojas sociais do con-
celho para, assim, poder fazê-los chegar às famílias carenciadas. 

TENS ELETRODOMÉSTICOS AVARIADOS/VELHOS E NÃO SABES O QUE 
FAZER COM ELES?  INFORMA-TE NA CIOR! VAMOS REPARAR E AJUDAR!

Pedro Veloso, professor

Hospital de Monstros (EL25/IE18)

Oficina de Mecânica Automóvel 
(MA13 e MA14)

O projeto das duas turmas de décimo ano de Mecatrónica Automóvel 
consiste em realizar os trabalhos de diagnóstico, verificação, manuten-
ção e reparação mecânica de veículos automóveis. A turma MA14 irá 
intervir em veículos da comunidade escolar e a turma MA13 irá trabalhar 
com veículos de algumas instituições do concelho (parceiros 
convidados).

Nos trabalhos realizados, a mão-de-obra será a custo zero, 
ficando a cargo dos proprietários dos veículos os encargos 
com os materiais necessários para as intervenções nas viatu-
ras.

Pretende-se que a oficina funcione seguindo os seguintes 
passos:

1º Check-up e diagnóstico eletrónico dos vários sistemas 
constituintes do veículo;

2º Realização de um relatório com a identificação das ne-
cessidades de intervenção na viatura;

3º Elaboração de uma lista de peças e/ou materiais neces-
sários para a manutenção ou reparação da viatura;

4º Execução dos trabalhos após aprovação do proprietário.
Nesta fase inicial as turmas estão a estruturar e a divulgar o projeto. 

Decorre, também, a fase de seleção de instituições parceiras.
Miguel Fernandes, professor
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D E  T U R M A

O Plano Curricular da Turma PM5 está enriquecido com um projeto 
atual e ambicioso.

A primeira fase está em curso, com a operacionalização dos seguintes 
itens:

• sensibilização para a problemática do uso do plástico com a reco-
lha e tratamento de dados

• divulgação do projeto junto da comunidade escolar
• recolha de embalagens plásticas de água
As fases posteriores terão como objetivo a conceção e a execução da 

máquina para a trituração e redução de volume dos plásticos com a co-
laboração de alunos finalistas da turma finalista PM3.

O teste,  ensaio e apresentação da máquina à comunidade escolar, 
terá como referência o dia 17 de maio – Dia Internacional do Ambiente.

À luz das novas diretivas emanadas do DL. N.º55/2018, e do anterior 
despacho 5908/2018, surge o Plano Curricular de Turma que se constitui 
como um dos mais importantes instrumentos do planeamento curricu-
lar, tendo em vista a consecução das aprendizagens e o desenvolvimento 
integral dos alunos.

Nesta base, e em boa hora, surgiu o tema referido que prima pela sua 
atualidade e pelas preocupações da sociedade a nível global, dada a uti-
lização massiva dos plásticos, no nosso dia a dia e as suas consequências 
ambientais.

A CIOR não põe de lado estas preocupações e será a turma PM5 a 
operacionalizar o projeto que terá, numa primeiras fase, o objetivo de fa-
zer uma recolha seletiva de garrafas de água, envolvendo a comunidade 
escolar. A construção do protótipo para triturar e reduzir o volume dos 
resíduos terá como objetivo a sua reciclagem e reutilização.

Através deste e outros processos, que envolvem também a educação 
ambiental de todos os cidadãos, evitar-se-á a contaminação a prazo dos 
oceanos que tantos e visíveis problemas têm levantado no nosso ecos-
sistema.

Lembro-me de uma pequena recolha de lixo superficial e de fundo, 
efetuada no mar, a pouca profundidade,  durante um trajeto de cerca de 
duzentos metros, numa das zonas costeiras do norte. De todos os detri-
tos recolhidos, onde eram visíveis desde latas de bebidas até garrafas de 
vidro, imperava o plástico. E se alguns dos plásticos eram provenientes 

das fainas de pesca, a maior parte eram recipientes plásticos usados no 
nosso dia a dia: desde as mais vulgares e diversificadas embalagens até 
invólucros de antibióticos injetáveis para gado usados pelos veterinários 
e aplicadores de tampões vaginais. 

Não nos podemos esquecer que se há plásticos que flutuam, outros há 
que, por serem mais densos, se depositam no fundo do mar e não são 
tão sensíveis à degradação. 

R e c e n t e m e n -
te, foi encontrada 
na praia de Santa 
Cruz, em Torres 
Vedras, um pacote  
de margarina da 
marca Planta com 
38 anos.

 Infelizmente to-
dos sabemos que muitas das descargas dos emissários das Etar’s vão 
diretamente para o mar. Os efluentes das ETAR, das cidades e vilas, do 
litoral, descarregam diretamente no mar. Os nossos rios, cheios de emis-
sários ao longo das margens, transportam todos os detritos, gratuita-
mente. Entendia-se que o mar tinha a capacidade de tudo regenerar. A 
verdade está à vista.

A embalagem foi encontrada por um voluntário da associação Ocea-
nos sem Plásticos.

Apesar de já ter 38 anos, e conforme atesta a imagem, a embalagem 
permanece conservada, parecendo imune à passagem do tempo.

E a propósito, sabe quanto tempo demora cada material a decom-
por-se?

Uma garrafa de 
água, por exem-
plo, precisa de 100 
anos. 

Para combater 
este flagelo do 
plástico, uma das 
maiores amea-
ças ao ambiente, 
o Parlamento Eu-
ropeu aprovou, no 
passado dia 24 de 
outubro, uma pro-
posta que prevê, 
entre outras me-
didas, a proibição 
da venda de pro-
dutos de plástico 
de utilização única 
na União Europeia 
(UE) a partir de 
2021.

 Fontes: Marine 
Litter Vital Graphics, 

UNEP; www.oceanconservancy.org; Marine Debris: Understanding, Preventing and Mitiga-
ting the Significant Adverse Impacts on Marine and Coastal Biodiversity, UNEP; Sá, S., et al., 
“Spatial distribution of floating marine debris in offshore continental Portuguese waters”, 
Marine Pollution Bulletin; EMEPC; Plasticologia Marinha, Oceanário de Lisboa

“Um Oceano de Plástico”- Publicado no jornal Público, 18 de Fevereiro de 2017 por  (Tere-
sa Firmino e Célia Rodrigues) 

Manuel Vieira, professor

Triturador de Plástico (PM5)
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PROJETO DE ANIMAÇÃO (ASC17)
Sim, é verdade, a turma ASC17 também tem o seu projeto de turma 

intitulado “Natal é Animação”.
E, tendo em conta as características do curso, este vai ter uma aborda-

gem ligada à comunidade local.
Assim, serão apresentadas nas instituições locais, quatro performan-

ces teatrais abordan-
do problemáticas 
sociais que a turma 
considerou serem im-
portantes a combater 
na nossa sociedade, 
nomeadamente: de-
pressão; violência 
doméstica; discrimi-

nação e drogas.
Paralelamente, irão ser entregues trabalhos tridimensionais alusivos à 

época Natalícia, concebidos e levados a efeito pelos alunos, bem como 
marcadores de livros e cartões de boas festas. Estes últimos serão entre-
gues também à população local.

O projeto conta com a colaboração de todos os professores da turma, 
seja no apoio da conceção e execução dos vários trabalhos, como na 
distribuição dos mesmos.

Este projeto incide apenas no 1º período. No 2º e 3º períodos, a turma 
terá mais dois projetos a definir posteriormente em Conselho de Turma.

Desde já agradeço a todos os envolvidos neste processo, que conside-
ro ir ao encontro das vontades e expectativas da turma.

Luís Bessa, professor

Os Plásticos
De forma a compreendermos melhor o interesse do nosso projeto 

de turma denominado Triturador de Plástico, efetuamos uma pesquisa 
sobre os plásticos e a forma de os reciclar.

No início do século XX, foi desenvolvido o primeiro plástico sintético 
pelo Americano Leo Baekeland, que criou, a partir do petróleo, carvão 
e gás natural, o plástico. A chave deste processo foi a descoberta das 
reações de polimerização. De uma maneira geral, consiste em juntar mo-
léculas pequenas, a partir de reações químicas, para formar moléculas 
grandes. Estas moléculas são resistentes e não se quebram facilmente, 
dando ao material maior resistência e durabilidade. 

Desde essa altura, os cientistas não param de inventar mais tipos de 
plástico. Os plásticos dividem-se em duas grandes categorias: os termo-
plásticos - são aqueles plásticos que amolecem por aquecimento, po-
dendo ser moldados. Quando arrefecidos, recuperam a rigidez inicial e 
tomam uma nova forma. Este processo pode repetir-se várias vezes sem 
que haja perda significativa de propriedades. 80% dos plásticos consumi-
dos têm esta característica; os termorrígidos ou termofixos - são aqueles 
que não derretem quando aquecidos e assim não podem ser reutiliza-
dos, como é o caso do poliuretano rígido.

Existem vários tipos de plásticos e utilizações:
PET - estes plásticos, geralmente, são utilizados para produtos farma-

cêuticos, garrafas de água, produtos de limpeza, fibras têxteis…
PEAD  - são utilizados para produtos químicos e de limpeza, tubos para 

líquidos e gás, embalagens para cosméticos…
PVC - são utilizados em canalizações, calçados, revestimentos.
PP - são utilizados em embalagens de massas ou biscoitos, seringas 

descartáveis, utilidades domésticas...
PS - são utilizados como isolantes, aparelhos de som, embalagens de 

alimentos…
OUTROS - plásticos especiais ou de engenharia, eletrodomésticos…

Os processos de reciclagem mais comuns são: reciclagem energética 
- o plástico é queimado, libertando calor que é transformado em ener-
gia. Este tipo de reciclagem liberta CO2 e emite produtos tóxicos para a 
atmosfera; reciclagem química - o plástico sofre alterações químicas e 
transforma-se noutro tipo de plástico; reciclagem mecânica - o processo 
mais utilizado e mais barato. Este último, consiste em reduzir o plástico 
a grânulos que são usados para fabricar produtos com poucas especifi-
cações. 

Emanuel, Francisco, Miguel e Simão, PM5

De forma a dar os primeiros passos na execução 
do projeto de turma da PM5, fomos, sala a sala, 
expor o que estava a ser feito e o que estava pro-
jetado fazer.

Apresentamos o projeto – Triturador de plástico; 
divulgamos que construímos recipientes para colo-
car as garrafas de plástico (PET) e as tampas sepa-

radamente; informamos que a recolha decorrerá 
ao longo de 1 mês e que será calcula a percenta-
gem de garrafas utilizadas por aluno.

Sensibilizamos para a preocupação ambiental 
e a redução do volume de resíduos na escola.

Ana, João, Daniel e Bruno, PM5

Divulgação do Projeto

No Luxemburgo é costume realizarem-se, no 
dia de Natal, concertos nas praças e nos jardins.  

Nalgumas cidades os concertos são seguidos de 
um leilão, cujas receitas revertem a favor de  

organizações humanitárias. 

 

Na Dinamarca, os jacintos e as tulipas 
fazem parte das decorações de Natal. 
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L i v r e - Tr â n s i t o

Decorria o ano de 2008, dia 7 de janeiro e o Três entrou na escola. 
Foi arrastado pelo pai, aos gritos, pois a todo o custo insistia em não 
querer ir – a escola é uma perda de tempo! Quero a minha casa! Quero 
ficar para sempre na minha casa!

Três era o nome pelo qual era mais conhecido pelos familiares e ami-
gos, pois dizê-lo completo era difícil de fixar e parecia nome de Conde 
ou Visconde. Também o pai era conhecido tão somente por Trezentos e 
dezanove.

Quando o Trezentos e dezanove entrou na escola, em 1991, tinha-lhe 
sido feito um relatório médico com pedido de adiamento escolar, pois 
era, na altura, uma criança que apresentava algumas debilidades: ga-
guez, ansiedade e mesmo dificuldades em aprender. Lá na terra diziam 
– não é muito esperto, mas é desenrascado! – Na escola diziam – défice 
cognitivo ligeiro e bom comportamento adaptativo. Chegou a andar em 
terapia da fala que ficava longe da escola e da casa e, agilmente a peda-
lar na sua bicicleta, nunca faltou a nenhuma sessão. Apesar das dificul-
dades, sempre quis ir para a escola e melhorou muito, melhorou tanto 
que se fez homem. Um dia, encontrou uma rapariga, lá para os lados de 
Salamanca, ninguém sabe se é portuguesa ou espanhola e, decorridos 
uns meses, apareceu-lhe com o Três embrulhado à porta – assim nasceu, 
filho de Trezentos e dezanove e de mãe incógnita, como consta no registo 
de nascimento. Foi no Três que Saramago se inspirou, quando sugeriu 
sermos todos ibéricos.

Com muito suor, rasgões de camisola, força braçal, o pai lá o deixou na 
escola. Apesar da resistência e da oposição, até se revelou muito bom 
aluno, por sinal: com vontade de aprender, com vontade de ensinar. 
Tornou-se um exemplar colega de classe, gostava de planear, proporcio-
nar aos seus amigos atividades conforme os seus interesses: organizava 
torneios de xadrez para uns, jogos de futebol para outros… e sempre, 
sempre um ombro amigo para dar apoio a quem precisasse. Tinha, no 
entanto, um defeito que nunca corrigiu – apreciava chamar nomes, não 
eram ofensivos, mas havia sempre quem não gostasse.

E os anos lá foram correndo, o pai, satisfeito com o seu desempenho, 
prometeu que lhe pagava os estudos até ser doutor.

Este ano, precisamente a 6 de julho, chegou à escola um par de gé-
meos, não eram verdadeiros, não senhor! Vieram de dois óvulos e de 
dois espermatozoides, pois a diferenciação é muito linda. Chegaram já 
no fim do ano, num dia quente de verão, vestidos a rigor, de camisa e cal-
ças vincadas, sapatos de verniz e com o cabelo lambido e arranjadinho 
atrás das orelhas. A quem lhes perguntasse o que iam fazer para a escola 
naquela altura do ano, respondiam – identificar o futuro! 

Eram pois, diferentes, o cinquenta e cinco era mais entroncado e o 
cinquenta e quatro mais franzino. No entanto, com bastantes semelhan-
ças no perfil, com diversas competências, apenas diziam as palavras es-
senciais e com muita flexibilidade em todo o corpo. Muito dinâmicos e 
criadores de equipas de trabalho, e o que queriam mesmo era que todos 
aprendessem e participassem na vida da comunidade educativa.

O Três ficou muito curioso e desconfiado, ele que gostava de chamar 
nomes, já estava a engendrar umas boas alcunhas, quando os gémeos, 
com ar de poucos amigos, começaram a dizer-lhe: – Não apontes para 
aqueles que não se pode dizer o nome, que é feio! Não digas o nome 
daqueles que não se pode dizer o nome, que é feio!

 No meio de uma conturbada e continuada batalha verbal, o Três é 
chamado de intruso – foi o lambido lingrinhas. Então, por rimar, ele 
chamou-lhe incluso, não conseguindo arranjar adjetivo pior. Por sua vez 
retorquiu e chamou-o de obtuso! O Três, muito ofendido, cabisbaixo, a 
passos largos, foi-se embora da escola.

No ano letivo a começar, o Três, não apareceu. Andou por ali dez anos 
e não chegou a completar a escolaridade obrigatória, uma pena! Mais 
dois anos e estava legal, mais cinco estava licenciado, mais sete era mes-
tre! Quase doutor…Uns dizem que foi trabalhar, outros que anda por 
Espanha à procura da mãe.

Os amigos, pelo que parece amigos da onça, já nem falam dele. Gos-
tam é dos gémeos que são muito amigáveis, conciliadores e flexíveis, 
agora até se joga xadrez com a bola e joga-se à bola com os cavalos e os 
peões do xadrez. Começou mesmo a constar-se que tinham jeito para as 
artes circenses.

Estes rumores chegaram aos ouvidos do pai que, segurando as calças 
com as mãos, correu para a escola para falar com a psicóloga – oriente-
-me bem os rapazes que têm de ser engenheiros! A psicóloga prometeu 
orientar. Entretanto, logo o diretor de turma reuniu com todos os profes-
sores e se apressou a fazer um plano curricular de turma e um projeto de 
turma com um tema ligado às engenharias. 

Decorridas duas semanas, o diretor de turma chama o pai à escola 
- Parece que o cinquenta e quatro se safa! Olhe para estas pirâmides 
que bem feitas e medidas com rigor, com 3 níveis  bem apetrechados 
e consistentes! Está bem que são em papel, mas toda a grande obra de 
engenharia nasce numa maquete! Já o cinquenta e cinco, lamento, não 
há mesmo nada a fazer! Pega nas pirâmides feitas pelo irmão e lança-as 
no ar, como se fossem aviões. Esse tem mesmo de ser ginasta, a flexibi-
lidade é demasiada!! 

– Não há problema, senhor professor, não se mace! Se me garante que 
pelo menos um é engenheiro… mas com tantas pirâmides, será que não 
me emigra para o Egito?! 

– Não senhor, só os bons é que emigram, este fica por cá...
– Se assim for, se for um engenheiro que fica por cá, vai ser Ministro, 

se for Ministro põe o irmão como Secretário de Estado. Pronto, não se 
preocupe com o cinquenta e cinco, deixe-o fazer as suas flexibilidades, 
porquanto de um rapaz muito contrariado não nasce homem bom.

E o Três não voltou à escola. Diz quem o viu que ele está muito trans-
tornado, que se sentiu atacado na sua dignidade, chamarem-lhe “obtu-
so”! Cá para mim ele não volta. Eu também não voltava, se pudesse…

Fernanda David, Psicóloga

Era Uma Vez o TRÊS
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Arcélio Sampaio, professor
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D a i l y - E n g l i s h

Halloween Live Experience at CIOR

The Haunted Circus
It is said that Halloween – All Hallows’ Eve - is the night when lost 

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

On the 31st October ghosts, a haunted circus came to town: dolls, 
reckless souls, bloodthirsty zombies, scarecrows and horrifying clowns 
doomed this day of the year.  Death wandered the auditorium – the 
doomed circus. 

However realis-
tic it was, it was all 
CEF classes’ doing. 
First, invitations 
written in Portu-
guese classes were 
distributed, then 
the circus was an-
nounced all over 
school. 

All lost souls 
from all classes 
came to see for themselves the horror hidden inside the clown’s mouth: 
deafening screams, tortured bodies, dolls stuck in time, clowns handling 
axes. Distress and horror revealed: bloody palm hands all over the floor 
of a circus in decay, dolls waiting for visits… Chills of fear, breathless 
dusty atmosphere… red and white striped walls… Dolls and clowns ready 
to chop off limbs…

Who dared to enter through the mad clown’s mouth?
All classes and many teachers contributed to this terrifying experi-

ence by building this horrifying atmosphere:
- The haunted circus – AC2, CCJ1 and EI2 performance
- The ticket office – CNC2, CNC3 and  AC2 doing
- The graveyard –  CCJ1 and AC2 animation
- The clown masks lane – AC2  and teacher Raquel Oliveira
- Other lost souls – Zombies and tortured souls – CCJ1 and AC2
- Clown Hall entrance decoration: All classes
- Lights – CNC3 , EI2 and teacher José Campos
- Sound – teacher Arcélio Sampaio

- CCJ1 and AC2 
Make-up: ASC17 
students, teachers 
Maria João Handel 
and Manuela Cor-
tinhas

- Invitations 
and communica-
tion  - AC2 , CCJ1 
and teacher Carla 
Azevedo

Congratulations to all who survived the circus visit:
The  countless dolls, the murdered bride, Bloody Marys, the blood 

thirsty creature – clowns, dead-walking creatures, the scarecrow, the 
zombies,  the slashed ones 
and many other wandering 
bodies… and all visitors!

CCJ1 and AC2 students 
and teachers involved in this 
Halloween Celebration thank 
all who took part in this hor-
rifying experience, especially 
ASC17 class and the Physics 
and Chemistry Department 
for their precious contribu-
tion and wish you all a clown-
ish Halloween!

Natália Luciano, professora 
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My opinion about CIOR is a very good one. 
Students are very friendly, teachers are open 
and try to teach us what we need to do; the 
school is very well equipped with modern 
equipment. 
In my opinion Portugal is a very beautiful 
country with amazing cities and very friendly 
people.

Andrei Dragan
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h Portugal Review
by the Romanian Students

My opinion about CIOR is very good. A voca-
tional school where there is a lot of practice 
and it is different from our school in Romania. 
The school has a lot of modern equipment 
that helps us to learn better and faster. The 
teachers are so friendly, nice and helpful. If I 
had this opportunity, I would never refuse it!   
Portugal is a beautiful country, with nice peo-
ple.

Bogza Ovidiu Teodor

CIOR School is a very nice school with a lot 
of equipment that helps students to learn a 
lot faster and easier to do a variety of tasks. 
Teachers are very helpful but not only that, 
they are friendly too.

Burlacu Vlad

My opinion about CIOR is that the school has 
a lot of equipment that helps students learn 
more easily and faster. The teachers here are 
very helpful and understanding. Here I learnt 
how to do electronic circuits in Multisim and 
Eagle Layout. After doing the circuits in these 
programs we made them in real life. My Ro-
manian teacher organized a few trips and we 
visited some museums. We also visited some 

cities around Famalicão. We all enjoyed this opportunity to come to Portu-
gal!!! :*

Burlui Georgiana

This was the first time I visited Portugal and I 
was so impressed with the differences regard-
ing my country. The first thing that I noticed 
was how clean it is: the absence of garbage 
on the ground and the grass because in my 
country it is a common thing that everyone´s 
ignoring. That kept me surprised for an entire 
day till I stepped into CIOR school which is so 
well preserved that you cannot even compare 

it to the school that I´m studying at. And the school cafeteria inside that 
cooks food every day for students for such cheap prices made this school on 
top of the schools leaderboard that I have on my mind.

Calciu Adrian Mihai

In my opinion, CIOR school is very nice. They 
have different opportunities for the future 
of teenagers. The school has a lot of modern 
equipment with which we can learn better 
and faster. The teachers are so friendly and 
helpful. In the end, I love Portugal.

Dimian Denis

It was my first time in Portugal and I loved 
this country and the city of Vila Nova de Fa-
malicão. People are very kind and everybody 
wants to help you -  if you need something 
they will help you even if they don´t speak 
ENGLISH.
The culture of this country is unique and it has 
a very beautiful history. The school offers eve-
rything you need to have, the best conditions 

to learn. This school is perfect as a professional school.
Florea Robert Cristian

I like Portugal because here people are kind. 
If I needed something or I didn’t know some-
thing, here everyone would help me. I also 
liked CIOR very much because it is a very good 
school where you will learn many important 
things. Teacher Pedro Veloso is very good and 
he explained us when we didn’t understand. I 
liked Portugal very much and also CIOR and I 
hope I will come back again.

Gafar Emrah

I like Portugal for the people, food, beauti-
ful buildings and scenary and for the clean 
streets.
I want to come back here one day and learn 
more about this country.
CIOR is a beautiful school with nice students 
and friendly teachers. I think all students 
should feel good because they can learn here 
and have many facilities.

Geana Eugen

My visit under this Erasmus project was one of 
my best ideas. We have studied here for three 
weeks, in Portugal in the vocational school 
CIOR. 
CIOR is a good school with many machines 
and many good people. We visited a lot of 
things like museums, parks, malls, etc. This 
experience was unique and very good for me.
Maybe in the future we will meet again the 
people who joined this project.

Cristi Niculai
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This experience in Portugal was very lovely 
because the people with whom I spent a lot 
of time were so good, they knew how to ex-
plain what they were doing, what we needed 
to know, and many other things. 
They have another vision about everything; 
they have more expensive and evolved equip-
ment that allows you to learn faster and bet-
ter. CIOR is a welcoming school, with nice and 

helpful teachers. They are like a family.
They have a beautiful history, and very friendly people. The city of Vila Nova 
de Famalicão is beautiful as well, and I would like to come here again in a 
few years.

Suhan Anca

In my opinion CIOR school is helpful for stu-
dents because they have a lot of equipment 
and it´s easier to study. Teacher Pedro Velo-
so is a clever guy and very understanding.  I 
learnt here how to do electronic circuits in 
Multisim and Eagle Layout; then we made the 
PCB circuit in real life. It was a good experi-
ence to study here for three weeks. I learnt a 
lot during these weeks at professional school 
CIOR.

Vintila Cristian Nicolae

CIOR School is a welcoming and beautiful 
school, with nice and helpful teachers. This 
school has a lot of modern equipment that 
allows us to learn better and faster. Students 
here are welcoming as well, very nice and 
friendly. Portugal is a beautiful country, with 
nice people. This country is very clean and the 
people know how to keep it that way. I hope 
that, in a few years, I will come back again to 
visit this beautiful country.

Marinescu Mihai

In my opinion, CIOR is very good, students 
are very friendly, teachers are open and they 
are trying to teach us what to do next in our 
career. The school is endowed with various in-
stallations and modern and useful equipment 
and devices for Electronics and Mechanics 
areas.
In my opinion Portugal is a very big and mod-
ern country with friendly people and amazing 
cities.

Sandor Cristian

My name is Roman Gabriela, I’m the co-
ordinator of the project Erasmus+ no. 
2018-1-RO01-KA116-047522, with the 
title “Improving new skills in European 
technical training”. In the period from 
05.11.2018 to 23.11.2018, I accompanied 
a group consisting of 14 students from LI-
CEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICA 
SI TELECOMUNICATII from CONSTANTA, 

ROMANIA, who participated  in a vocational training  in Cooperativa de 
Ensino de V.N.Famalicão, CRL - E.P. CIOR, V.N. Famalicão, Portugal.
It’s not the first time we were here, but we come with love every time, 
because this school is a serious partner for us, with very well equipped 

laboratories for future careers, with teachers who have a rich profes-
sional experience.
I am impressed by everything that I have seen here, the kindness, the 
warmth of every person I have contacted with starting from the admin-
istrative staff to the school principal.
Vila Nova de Famalicão is a beautiful, clean and chic city which is in-
volved in projects with students from many other schools. At the same 
time, it is so well located that we can visit many cities from northern 
Portugal, for example Barcelos, Braga, Guimarães, Porto, etc, cities of 
great beauty and rich history.
Every time we are here, we want to have another chance to come back 
again.

Roman Gabriela

My opinion about:
1. CIOR: The headmaster is very kind and 
welcoming.
All teachers are nice, especially Pedro 
Veloso, a well prepared teacher that uses 
very good pedagogical methods  so that 
students learn fast the new concepts 
about electronics.
Paula and Nilza were always concerned 

about us and our well being.
The laboratories and workshops are well equipped with recent techno-
logical equipment.

The program was well organised and allowed Romanian students to 
learn, to visit companies and to do cultural visits to Famalicão, Porto, 
Braga and Barcelos.
2. Vila Nova de Famalicão is a very beautiful city in full cultural and in-
dustrial development.
3. Portugal is an impressive country at all levels: the industrial progress, 
the streets, the history. It knew how to combine the modern and the 
antique.
It was a great pleasure for me to spend 3 weeks in Famalicão with my 
students.

Nita Eugen Adrian
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I n t e r n a C I O R i z a n d o
Gabinete de Projetos

Ainda o ano letivo não tinha começado e os projetos de mobilidade 
do Programa Erasmus + já estavam a ser preparados. A reunião de lança-
mento do Projeto GPS 6, aprovado para 2018/2019, aconteceu no dia 30 
de julho, em Lisboa, com os técnicos da Agência Nacional. 

Assim que arrancou o ano letivo, o Gabinete de Projetos já estava a 
proceder aos contactos com os parceiros para proporcionar aos partici-
pantes a melhor experiência de estágio no espaço Europeu. 

Os alunos candidatos que concluíram o 12º ano no passado mês de 
julho e que foram sele-
cionados para um es-
tágio de 3 meses, já se 
encontram a trabalhar. 
São 3 alunos do curso de 
Mecatrónica Automóvel 
que rumaram a Berlim, 
na Alemanha, mais 4 
alunas de Animação So-
ciocultural que estão a 
viver a “Bella Vita” em 
Vicenza – Itália e outros 
2 do mesmo curso, que 
arriscaram tudo e segui-
ram para Londres, no 
Reino Unido. Sobre o 
desenvolvimento destas 

mobilidades, daremos notícias na próxima edição. 
Quanto aos nossos alunos de 12º ano, os seis primeiros alunos já estão 

quase de regresso da sua aventura em Pszczyna, na Polónia. Partiram 
no mês de outubro e, ao longo de dois meses, estão a aperfeiçoar as 
suas competências de intervenção junto de crianças com necessidades 

educativas especiais. Seguem viagem, no início de janeiro, os alunos de 
Mecatrónica Automóvel, para Bilbao – Espanha e para Vicenza – Itália. 
E logo em fevereiro, voam para Viena de Áustria e Malta os alunos dos 
cursos de Produção Metalomecânica e de Eletrónica, respetivamente.

A Escola Profissional CIOR não se limita a enviar alunos. É também 
uma escola de acolhimento de alunos do Programa Erasmus+. Cada vez 
mais a estratégia de internacionalização da nossa escola se afirma e se 
consolida para promover a troca e partilha de ideias, conhecimentos e 
práticas com as empresas, instituições e organizações parceiras nacio-
nais e internacionais. No primeiro período, a nossa comunidade escolar 
conviveu de perto com um grupo de 14 alunos e 2 professores da ci-
dade de Constança, na Roménia. Estes alunos que frequentam o Liceul 
Tehnologic de Eletrotehnica Si Telecomunicatii estiveram a realizar, na 
nossa escola, um estágio de 3 semanas, entre os dias 5 e 23 de novem-
bro, na área da Eletrónica e Automação. Esta mobilidade enquadra-se no 
projeto “Improving New Skills in European Technical Training”, da ação 
KA1, do Programa Erasmus +. O grupo ficou de tal forma agradado com 
a experiência vivenciada que os professores mencionaram que querem 
repetir a parceria no próximo ano letivo. 

Num formato de acolhimento distinto, e numa perspetiva de reforço 
das parcerias institucionais com algumas empresas locais de referência, 

a CIOR planeou e preparou as mobilidades de 2 alunas provenientes de 
Espanha: Teresa Vásquez do CIFP Politécnico de Santiago de Compostela 
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e Iria Franco do Instituto de Educacion Secundaria Moncho Valcarce de 
As Pontes - Coruña, ambas do ciclo Superior de Laboratório e Controlo 
de Qualidade. As jovens realizaram a sua Formação em Contexto de Tra-
balho na empresa Vieira de Castro - Produtos Alimentares SA, no período 
de 17 de setembro a 17 de dezembro onde puderam contactar com uma 
realidade laboral diferente e aperfeiçoar os seus conhecimentos acadé-
micos, técnicos e profissionais.

Para além dos projetos da Ação-Chave 1, a CIOR está também a de-
senvolver projetos da Ação Chave 2 de Cooperação para a inovação e o 
intercâmbio de boas práticas. No âmbito do projeto “Track it Don’t lose 
it”, coordenado pelo Lycée des Métiers Louis Blériot, teve lugar em Tra-
ppes, França, a 2ª atividade de formação intitulada “Let’s trade”. De 14 a 
20 de outubro, cinco alunos da turma EL24, acompanhados de dois pro-

fessores, participaram, juntamente com alunos do Chipre e de França, no 
programa que envolveu trabalho colaborativo para o desenvolvimento 
de competências empreendedoras. Os alunos tiveram ainda a oportu-
nidade de visitar o Palácio de Versailles e a Casa de Jean Monnet, onde 
assistiram a uma conferência sobre a origem da União Europeia, numa 
perspetiva de reforço do sentimento de pertença à Europa. 

Quanto ao projeto “Improving Students and Teachers’ Skills in Home 
Automation”, coordenado pela parceiro do Liceul Tehnologic de Eletro-

tehnica Si Telecomunicatii, da Roménia, este encerrou com sucesso no 
último encontro de parceiros, que decorreu em Constança, entre os dias 
17 e 20 de julho. Este projeto, tendo por base a experiência e os conhe-
cimentos dos parceiros da Alemanha, de Itália, de Espanha e de Portugal, 
permitiu a construção de um referencial para o ensino de Domótica, a ser 
incluído no curso de Automação nesta escola Romena. 

Ainda no enquadramento dos projetos Europeus e uma vez que somos 
uma Escola com a atribuição “VET Mobility Charter”, dois elementos do 
Gabinete de Projetos participaram, entre os dias 5 e 6 de novembro, no 
Seminário Organizado pela Agência Nacional Erasmus +, no Fundão. Du-

rante dois dias, os participantes das Escolas, com este selo, estiveram 
reunidos para debater os desafios na gestão de projetos de mobilidade. 
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E n t r e t a n t o

Bem Escrever
Carla Susana Azevedo, professora

1. Escreve o superlativo absoluto sintético 
erudito dos adjetivos seguintes:

a) sagrado
b) veloz
c) feliz
d) simpático
e) pobre
f) nobre
g) eficaz
h) notável
i) humilde

2. Completa de acordo com o modelo:
Portugal --------- português

a) Minho:__________________
b) Açores: _________________
c) Beira: __________________
d) Madeira: ________________
e) Guimarães: ______________
f) Porto: __________________

g) Setúbal: _____________
h) Bragança: ____________
i) Mónaco: _____________
j) Polónia: ______________
k) Turquia: ______________
l) Hungria: ______________

3. Escreve o feminino dos seguintes nomes:

a) o indivíduo: ____________
b) o artista: _______________
c) o sacerdote: ____________
d) o plebeu: _______________
e) o cavalo: _______________
f) o macho: _______________
g) o marquês: _____________
h) o bode: ________________
i) águia: _________________
j) o padrasto: _____________
k) o juiz: _________________
l) o intérprete: ____________

Raiz Quadrada
Juliana Oliveira, professora

Árvore de Natal Com Matemática
Dois alunos de 20 anos, membros da Sociedade de Matemática da 

Universidade de Sheffield (Reino Unido), em parceria com a loja Debe-
nhams, criaram uma fórmula para decorar a árvore de Natal perfeita, 
pondo fim a ramos nus ou a decorações espalhafatosas, calculando a 
quantidade necessária de bolas, fitas, luzes e o tamanho da estrela no 
topo.

Para tal, é necessário primeiro encontrar a árvore e, mediante o seu 
tamanho, calcular a quantidade de enfeites. “Por exemplo, uma árvore 
de Natal de 180 cm (1,8 m) precisaria de 37 bolas, cerca de 9,19 m  de  
fitas e 5,65 m de luzes e seria necessário uma estrela de 18 cm para 
terminar”, explicaram os alunos.  

A fórmula tem sido usada na loja para que os consumidores possam 
escolher as suas decorações no termo adequado.

Segundo os estudantes, a fórmula permite que os clientes comprem 

as suas decorações de forma astuta, levando apenas aquilo que preci-
sam e deixando a sua árvore bem decorada.

“A fórmula levou-nos aproximadamente duas horas até estar 
concluída. Esperamos que torne a preparação para o Natal um bocadinho 
mais fácil”, concluiu um dos estudantes.

Fonte: Ciência Hoje (2012)

Soluções:
1
a) sacratíssimo
b) velocíssimo
c) felicíssimo
d) simpaticíssimo
e) paupérrimo
f) nobilíssimo
g) eficacíssimo
h) notabilíssimo
i) humílimo
2
a) minhoto
b) açoriano
c) beirão
d) madeirense
e) vimaranense
f) portuense
g) sadino

h) bragantino
i) monegasco
j) polaco
k) turco
l) húngaro

3.
a) o indivíduo
b) a artista
c) a sacerdotisa
d) a plebeia
e) a égua
f) a fêmea
g) a marquesa
h) a cabra
i) águia fêmea
j) a madrasta
k) a juíza
l) a intérprete

A Ceia de Natal
Na ceia de Natal...
Quatro primos ajudaram os pais a lavar os pratos.
O João lavou o dobro dos pratos que a Elisa lavou.
A Elisa lavou 2 pratos a menos do que a Susana. 
Por sua vez, a Susana lavou mais 8 pratos do que o Pedro, que apenas 
lavou 10 pratos.
Quantos pratos lavaram cada um dos primos na Ceia de Natal?



[ 35 ]

Curiosidades
Carla Oliveira, professora

A Química da Pastilha Elástica

Anda na boca de toda a gente e vem em todo o tipo de cores e sabo-
res! Falamos da pastilha elástica!

O hábito de mastigar resinas de árvores é bastante antigo e atravessou 
civilizações. Mas a versão comercial da pastilha elástica só chegou ao 
mercado norte-americano em meados do século XIX.

Na verdade, a ação muscular de mascar ajuda à concentração, alivia a 
tensão e relaxa os músculos. E foi por estas e outras razões que as forças 
armadas americanas forneceram pastilha elástica aos seus soldados a 
partir da Primeira Guerra Mundial, contribuindo assim para que estas se 
tornassem cada vez mais populares!

Com o aumento do consumo e a consequente produção em massa, 
os fabricantes tiveram de procurar novos produtos que substituíssem as 
resinas naturais e passaram a utilizar “goma base” sintetizada a partir 
de derivados do petróleo.

E qual é exatamente a composição da “goma base”? Bom, este é um 
segredo bem guardado pelos fabricantes que adquiriram o direito de 
não mencionar a composição detalhada dos seus produtos no rótulo.

Se reparar, na lista de ingredientes de uma qualquer embalagem de 
pastilha elástica encontramos adoçantes, aromatizantes, corantes … e 
“goma base”. Assim, sem mais detalhes!

No entanto, sabemos que os adeptos das pastilhas elásticas masti-
gam normalmente misturas de polímeros elastómeros, resinas e parafi-
nas em diferentes combinações.

A mistura mais comum inclui polímeros sintéticos, como a borracha 
de estireno-butadieno ou o polietileno, com um bocadinho de látex na-
tural!

Mas a investigação não para e os fabricantes de pastilha elástica con-
tinuam a tentar melhorar os seus produtos. Na verdade, as grandes 
companhias mantêm laboratórios só para procurar receitas que sejam 
mais agradáveis de mastigar, tenham melhor textura e libertem os sabo-
res durante mais tempo. Ah, e já agora: que sejam também mais fáceis 
de remover da roupa, dos cabelos e do chão!

A pastilha elástica já não é apenas um tipo de guloseima ou uma for-

ma divertida de libertar na boca o açúcar e os nossos sabores prediletos. 
Não! É também já um sistema de transporte de outras substâncias quí-
micas. Há pastilhas para ajudar a deixar de fumar, pastilhas impregnadas 
com fosfato de cálcio amorfo para ajudar a manter os dentes saudáveis, 
pastilhas com cafeína e pastilhas com vitaminas.

E quem sabe se num futuro não muito longínquo, as pastilhas elásticas 
não podem ser usadas como forma de aplicação de medicamentos?

É a química a esticar as aplicações da pastilha elástica!

Fonte: http://www.aquimicadascoisas.org

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

José António Afonso Rodrigues dos Santos (Beira, África Oriental Por-
tuguesa, 1 de abril de 1964) é um jornalista, correspondente de guerra, 
professor universitário e escritor português nascido na antiga colónia 
portuguesa de Moçambique. Atualmente, apresenta o Telejornal na RTP. 
Em 2016 foi eleito o melhor escritor português, por 28 000 portugueses. 

Natural da província de Sofala, Cidade da Beira, na antiga colónia 
de Moçambique do Império Português, filho de José da Paz Brandão Ro-
drigues dos Santos (Penafiel, 13 de outubro de 1930 - Janeiro de 1986), 
médico, de sua mulher Maria Manuela de Campos Afonso Matos, e mu-
dou-se ainda bebé para a cidade de Tete onde permaneceu até aos nove 
anos, convivendo com a Guerra Colonial. Tal como a esmagadora maio-
ria dos portugueses, alguns dos seus antepassados estiveram envolvidos 
na Primeira Guerra Mundial, na Flandres e na Guerra Colonial em África, 
sendo que o seu segundo romance, intitulado A Filha do Capitão é assu-
mido como um tributo que lhes é prestado.

Após a separação dos seus pais, vai para Lisboa onde vive com a mãe. 
No entanto, as dificuldades económicas da mãe levam-no a mudar-se 
para a residência do pai, em Penafiel, no norte de Portugal. A difícil adap-
tação do pai a terras lusas motivou a partida para Macau. Já no oriente, 
participa na elaboração de um jornal escolar, que desperta o interesse 
dos responsáveis da rádio. Em 1981, aos 17 anos, o jovem José Rodrigues 
dos Santos inicia-se verdadeiramente no Jornalismo, ao serviço da Rádio 
Macau.

Em 1983, regressa a Portugal para frequentar o curso de Comunicação 
Social da Universidade Nova de Lisboa. Terminado o curso, candidata-se 
a um estágio na BBC, (British Broadcasting Corporation), a bem conheci-
da emissora britânica de televisão,  tendo lá ficado durante três meses.  
Regressa depois a Portugal, onde obtém duas distinções: o Prémio En-
saio do Clube Português de Imprensa, em 1986 e o Prémio de Mérito 
Académico do American Club of Lisbon, em 1987. Devido a essas cre-
denciais é convidado pela BBC World Service para trabalhar em Londres, 
onde fica durante três anos, até 1990.

Da BBC seguiu para a RTP, onde começou a apresentar o noticiário “24 

Horas”. Em 16 de janeiro de 1991, as forças coligadas de 28 países lide-
rados pelos Estados Unidos dão início ao bombardeio aéreo de Bagdá, 
no Iraque, dando início à Primeira Guerra do Golfo. José Rodrigues dos 
Santos protagoniza então uma maratona televisiva de cerca de 10 horas, 
sobre o ataque americano ao Iraque, acabando posteriormente por se 
tornar o rosto mais conhecido da televisão pública.

Em 1991 passou para a apresentação do diário “Telejornal”, o princi-
pal jornal diário da televisão portuguesa, no ar já por quarenta anos, e 
tornou-se colaborador permanente da CNN (Cable News Network), a ca-
deia norte-americana de informação em contínuo, de 1993 a 2002. Hoje 
continua a apresentar o Telejornal.

Doutorado em Ciências da Comunicação, com uma tese sobre reporta-
gem de guerra, é professor da Universidade Nova de Lisboa e jornalista 
da RTP, ocupando por duas vezes o cargo de Diretor de Informação da 
televisão pública portuguesa. É um dos mais premiados jornalistas por-
tugueses, tendo sido galardoado, além dos prémios já referidos, com o 
Grande Prémio de Jornalismo, em 1994, atribuído pelo Clube Português 
de Imprensa. Internacionalmente, venceu três prémios da CNN: o Best 
News Breaking Story of the Year, em 1994, pela história “Huambo Batt-
le” relacionada com a Guerra de Angola; o Best News Story of the Year for 
the Sunday, em 1998, pela reportagem “Albania Bunkers”; e o Contribu-
tor Achievement Award, em 2000, pelo conjunto do seu trabalho, aquele 
que é considerado o Pullitzer do jornalismo televisivo.

Romancista
José Rodrigues dos Santos é hoje um dos jornalistas mais influentes 

para as novas gerações e no panorama informativo nacional. No entan-
to, além da sua mais conhecida faceta como jornalista, José Rodrigues 
dos Santos é também um ensaísta e romancista. Especialmente nesta 
última vertente, tornou-se dos escritores portugueses contemporâneos 
a alcançar maior número de edições com livros que venderam mais de 
cem mil exemplares cada. Até ao final de 2012 publicou quatro ensaios 
e dez romances. O romance de estreia, intitulado A Ilha das Trevas foi 
reeditado pela Gradiva, em 2007, atual editora do autor.

Augusta Salgado
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Pode uma ideia mudar o mundo? Quatro histórias. Quatro famílias. Quatro destinos.

As Flores de Lótus é o título do primeiro romance de uma trilogia  (As Flores de Lótus, 2015; O 
Pavilhão Púrpura, 2016; O Reino do Meio, 2017), que aborda as ideologias do fascismo e do comu-
nismo e os grandes acontecimentos que marcaram as sociedades portuguesa, chinesa, soviética e 
japonesa.

Pode uma ideia mudar o mundo?
O século XX nasce, e com ele germinam as sementes do autoritarismo. Da Europa à Ásia, as ondas 

de choque irão abalar a humanidade e atingir em cheio quatro famílias.
Depois de assistir à queda da monarquia, o capitão Artur Teixeira vê as esperanças da República 

afundarem-se num caos de instabilidade. Adere à revolução militar e recebe uma missão: conven-
cer Salazar a tornar-se ditador. Satake Fukui cresce num Japão dilacerado entre a tradição e a mo-
dernidade. O seu confronto com o militarista Sawa reflete um braço de ferro que ameaça mergulhar 
o país e o mundo numa catástrofe sem precedentes. A chinesa Lian-hua nasce com olhos azuis, os 
mesmos que veem a China arrastada para um choque titânico entre os nacionalistas, os comunis-
tas e os japoneses. Apanhada no fogo cruzado, é raptada por um radical comunista: o jovem Mao 
Tsé Tung. Os bolcheviques acabam de conquistar a Sibéria e batem à porta da pequena quinta dos 
Skuratov. Estaline iniciou as coletivizações e Nadezhda e a família são lançados num ciclo de medo, 
fome e sofrimento.

O Pavilhão Púrpura é o título do segundo romance de uma trilogia que aborda as ideologias do 
fascismo e do comunismo e os grandes acontecimentos que marcaram as sociedades portuguesa, 
chinesa, soviética e japonesa.

Nova Iorque, 1929. 
A bolsa entra em colapso, milhares de empresas fecham, milhões de pessoas vão para o desempre-
go. A crise instala-se no planeta. 

 
Salazar é o Ministro das Finanças em Portugal e a forma como lida com a Grande Depressão granjeia-
-lhe crescentes apoios. Conta com Artur Teixeira para subir a chefe de governo, mas primeiro terá de 
neutralizar a ameaça fascista. O desemprego lança o Japão no desespero. Satake Fukui vê o seu país 
embarcar numa grande aventura militarista, a invasão da Manchúria, na mesma altura em que tem 
de escolher entre a bela Harumi e a doce Ren. Lian-hua escapa a Mao Tse-tung e vai para Peiping. É 
aí que a jovem chinesa e a sua família enfrentam as terríveis consequências da invasão japonesa da 
Manchúria. A crise mundial convence os bolcheviques de que o capitalismo acabou. Estaline intensifi-
ca as coletivizações na União Soviética e o preço, em mortes e fome, é pago por milhões de pessoas. 
Incluindo Nadezhda.

O mundo à beira do abismo.

Reino do Meio é o título do terceiro romance de uma trilogia que aborda as ideologias do fascis-
mo e do comunismo e os grandes acontecimentos que marcaram as sociedades portuguesa, chine-
sa, soviética e japonesa.

A guerra rebenta em Espanha e o Japão invade a China. Uma relação extraconjugal nos Açores, 
o atentado contra Salazar e as intrigas palacianas em Tóquio aproximam o coronel Artur Teixei-
ra do cônsul Satake Fukui na mais imprevisível e perigosa das cidades – a Berlim de Adolf Hitler.  
Lian-hua, a chinesa dos olhos azuis, está prometida a um desconhecido quando vê os japoneses 
entrarem em Pequim e a sua vida se transforma num inferno. O mesmo espetáculo é observado 
pela russa Nadezhda Skuratova em Xangai, onde se apaixona por um português que a forçará a uma 
escolha impossível.

Amor, dor e ódio no Reino do Meio.
A Berlim do blackout, dos boatos e das anedotas, do Hotel Adlon, das suásticas que brilham à 

noite e das lojas vazias com vitrinas cheias; a Pequim das mei po casamenteiras, dos chi pao de seda, 
dos cules e dos riquexós; a Tóquio do Hotel Imperial, dos golpes no Kantei, do zen e dos códigos de 
honra giri e ôn; e a Xangai da Concessão Internacional, dos portugueses do Clube Lusitano, dos néo-
nes, do Bund, das taxi-girls russas e dos bordéis.

Lendo-se como um romance autónomo, O Reino do Meio encerra em grande estilo a polémica 
Trilogia do Lótus, uma das mais ambiciosas e controversas obras da literatura portuguesa contem-
porânea.
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The Escape - Um Bilhete para Longe Daqui

Eis um filme sobre escapismo que se revela tudo me-

nos escapista. 

Tara (a sempre subestimada Gemma Artenton, e 

aqui para além de carregar o filme às costas é também 

produtora executiva) é uma mãe, esposa, dona de casa, 

vivendo uma vida que a sociedade ainda sonha em co-

letivo, com um marido com um bom emprego, os filhos 

numa escola no bairro, enfim, tudo às mil maravilhas. 

Só que não. O que lhe falta? Controle sobre a sua pró-

pria vida, podemos dizer. Até o sexo com o seu mari-

do se revela coercivo, sem consentimento. Nada que 

choque, se não a maneira honesta e económica (pese 

o filme guardar o rompimento para a segunda metade 

de filme) como o filme se encarrega de contar, por vi-

nhetas do dia a dia, o quão sufocante está a ser a vida 

desta mulher. 

Reconhecemos nela imediatamente o rosto de mu-

lheres e homens insatisfeitos com a sua existência, sen-

do aquele sonho burguês incutido desde jovens trans-

formado num pesadelo cor-de-rosa. 

Sabemos do que se trata e do que se vai passar pelo 

título, obviamente. Este não é um filme de grandes 

revelações bombásticas, mas sim de admitir verdades 

que já tínhamos presentes. De encontrar uma obra que 

subitamente funcione como “trigger” para a mudança. 

Pode ser esta para muito boa gente. A câmara do argu-

mentista e realizador Dominic Savage (mais conhecido 

por um papel secundário em Barry Lyndonhá quase 

meio século atrás) tem uma fixação por filmar um es-

paço transiente, de uma jabela de um comboio, como 

se o mundo nos estivesse a passar ao lado; ou será que 

somos nós que estamos finalmente a avançar?

“Às vezes é preciso ter mais coragem 

para ficar do que partir”. A partir do 

momento em que o último terço des-

mascara a fantasia fabricada na cidade 

do amor, é esta uma possível moral 

dada por uma suposta voz da experiên-

cia. Mas Savage é assim selvagem ao 

ponto de renegar esta própria moral e 

assim nos largar numa potencial nova 

fuga, em definitivo, após um último 

olhar ao espelho da protagonista (após 

também o filme flertar bastante com 

múltiplos reflexos, de um mero ecrã de 

telemóvel, ao observado na imagem 

acima).

Última Fila
Pedro Veloso, professor
Adaptado de c7nema.net
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Normandie Nue - Tudo a Nu na Normandia
A Normandia está em guerra, mas rapidamente uma eventual 

incursão em território dramático-documental, como no filme de 
Stephane Brizé, é substituída por uma comédia ligeira com toques 
de crowd pleaser campestre pelas mãos de Philippe Le Guay, o res-
ponsável por “Os Encantos do 6º Andar e De Bicicleta” com Molière.

François Cluzet, ele que tem surgido diversas vezes em terrenos 
rurais (Médico de Província, Escola da Vida, História de uma Vida), 
dá o mote como o Presidente da Câmara da pequena localidade 
de Mêle-sur-Sarthe. Se em L’Origine ele ilude com a construção de 
uma estrada que vai ajudar um pequeno povoado a ganhar um novo 
alento, aqui ele organiza a ocupação de uma via principal com os 
agricultores que lutam contra a permanente queda do preço do leite 
e da carne - algo que está a matar aos poucos o negócio.

Marcado historicamente pela 2ª Guerra Mundial, o pequeno vi-
larejo tem visto grande parte dos seus negócios desaparecerem, 
sejam as lojas de fotografia, sejam os ligados a trabalhos agrícolas, 
situação que já levou ao suicídio de alguns. Desesperadas em encon-
trar uma ação de luta que lhes dê visibilidade nacional, para além de 
um mero apontamento de dois minutos num telejornal, as gentes 
locais são desafiadas por um fotógrafo de renome internacional a 
despirem-se para uma obra de arte, o que vai provocar um grande 
reboliço, levantando questões antigas sobre cadastro das terras e 
debates internos sobre o significado do ato que podem vir a realizar.

Levantando a questão dos problemas das regiões interiores com 
os tempos modernos, com a maior concorrência que o mercado livre 
dentro da União Europeia trouxe, e como a tecnologia veio ajudar 
quem veio das grandes cidades para o campo (como a personagem 
interpretada por François-Xavier Demaison, mas criou problemas no 
sentido inverso), Normandie Nue vai de situação em situação divertin-
do o espectador sem nunca conseguir ser profunda ou sequer original, 
caindo mesmo por demasiadas vezes em clichés melosos nas relações 
amorosas e em diferentes situações típicas das comédia de costumes 
(especialmente quando opõe franceses e americanos).

Quem sai imune a isto é Cluzet, que mais uma vez brilha no papel de 
apaziguador numa terra marcada por uma longa história de contrarie-
dades, um pouco como o fazia em “Médico de Província”, onde mos-
trava que a sua ação ia mais além da medicina. Destaque também para 
Toby Jones no papel de um fotógrafo atípico e antissocial com muito 
pouca sensibilidade, mas grande visão artística; e a presença verda-

deiramente dramática 
ligada a uma rivalidade 
histórica entre Philippe 
Rebbot e Patrick d’As-
sumçao.

Assim, fica a clara 
sensação nesta comé-
dia que tudo podia ser 
muito melhor explora-
do, especialmente a ní-
vel de sátira, sendo par-
ticularmente frustrante 
a reta final e todo o 
simplismo que deixa no 
espectador uma falsa 
sensação de resolução.
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A  Private War -  Uma Guerra Pessoal

Biopics de artistas temos resmas deles, por vezes vários 

para aqueles que marcaram efetivamente a sua era. Filmes 

de guerras idem aspas. Então e os “artistas” que pretendem 

reportar os horrores da guerra?  

A Private War (Uma Guerra Pessoal) tenta colmatar essa 

relativa deficiência contando a história verdadeira de um es-

pírito rebelde e ultimamente solitário na sua rebeldia: Marie 

Colvin. É um filme que respeita as memórias da jornalista logo 

na sua duplicidade do título... é que Colvin trava também ela 

uma guerra privada consigo mesma ao mesmo tempo em que 

se mete em confrontos onde: a) morrer ou ficar com marcas 

físicas irreparáveis é sempre uma opção - como efetivamente 

aconteceu, em momentos separados; b) interesses privados/

pessoais metem-se sempre pelo meio e à frente de casuali-

dades civis. 

O formato da narrativa é ainda assim demasiado compor-

tado para as escolhas punk da repórter. Este fica-se, em mo-

mentos-chave, por uma réplica de reportagem de guerra para 

mascarar o “bê-áb-á” da biografia cinematográfica, com trun-

fos ainda assim na veracidade que atinge (a cena da remoção 

de cadáveres sendo particularmente um ponto tão arrepiante 

para as personagens como para o espetador), mas renden-

do-se ultimamente à preguiçosa (e insegura?) comparação 

com a realidade nos seus últimos frames, da colagem entre 

a personagem e a figura real, um dispositivo claramente tão 

cansativo como preguiçoso.  

Haja ou não proximidade exímia entre a imitação e a figu-

ra real, o que muitos biopics falham é ir precisamente para 

lá deste acessório, da semelhança física, e tentar, paradoxal-

mente, conferir vida a uma vida real. A “Private War” é, feliz-

mente, pelo menos nesse aspeto, um convite à verdade que 

está por detrás da jornalista, para além da verdade jornalísti-

ca (tema central, de um romantismo que parece vir de outros tempos 

mais confiantes). É um filme que segue à pala de uma atriz: Rosemund 

Pike, tentando assim revelar outra sua faceta para além daquele papel 

que dificilmente será substituído - o de “Amazing Amy” por Gone Girl. 

É nas suas contradições confessáveis num discurso particularmente 

emocional (um belo “clip para Óscar”, caso a distribuidora inexperien-

te consiga daqui um milagre), e inferidos ao longo do restante tempo, 

que temos o humanismo desejado,  e não só na mudança de registo 

de voz ou da performance “só com um olho”. Jamie Dornan e Stanley 

Tucci, em papéis de suporte (na guerra e em casa), são sólidos, o pri-

meiro a desamarrar-se bem da imagem de “Fifty Shades of Grey”, o 

segundo claramente mais próximo a outros papéis que representou 

no passado.  

Se devíamos pedir mais do filme em si, 

que um mero veículo para uma atriz brilhar 

na sua autenticidade, para que o memorial 

ficasse mais completo? Sem dúvida. Ainda 

assim, pela sua verdade que nos tenta mos-

trar, pelo que acredita em termos jornalís-

ticos e humanistas, e porque se conseguiu 

ainda assim moderar outros excessos mais 

facilitistas (do lado do “humanismo liberal”), 

é um filme minimamente estimável.
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Grinch, O Maldisposto

O Natal está a chegar e começam a revelar-se as apostas das dis-
tribuidoras este ano para encherem as salas de cinema de crianças e 
pais (arrastados com elas). Grinch é uma delas, uma nova e simples 
adaptação do conto infantil de Dr. Seuss, publicado em 1957, sobre 
uma criatura verde que odeia o Natal e que vai roubar os presentes 
de uma vila inteira na noite da consoada.

Não existe nada de realmente novo, nem de muito estimulante 
nesta aposta da Universal, da mesma produtora dos Minions, quer 
em termos técnicos, quer em termos narrativos, personagens, ou até 
na mensagem que se quer passar: mesmo a pior pessoa pode mudar 
e devemos lhe dar uma nova oportunidade e amor.

Na verdade, e por aqui, tudo é demasiado tíbio, algo que podia até 
funcionar como vantagem (ligação ao original e minimalismo), mas 
que acaba por se revelar um entrave para conquistar novas gerações 
habituadas a trabalhos mais mirabolantes e recheados de persona-
gens de grande impacto. Infelizmente, Grinch (na voz de Benedict 
Cumberbatch, sem grandes mais-valias para a personagem) perde o 
tom sinistro e adquire uma aura mais de Grinch - O Maldisposto, e 
nenhuma outra personagem (a pequena Cindy Lou, incluída) é sufi-
cientemente marcante ou profunda para funcionar como acréscimo 
de densidade ao enredo. Sim, temos a mãe da menina (resume-se 
a trabalhadora e querida), um amante do Natal que arranjou uma 
árvore gigantesca para a vila, um cão que faz companhia a Grinch e 
que serve para um par de piadas (com uma bateria), uma rena obesa 
que surge e desaparece quase sem se dar conta, e uma cabra cuja 
única função é berrar, berrar e berrar. Somadas todas, no próximo 
Natal não nos devemos lembrar de nenhuma (tirando a cabra, que 
pode eventualmente tornar-se viral).

O bom cinema de animação sabe que para além de ter uma boa 
história repleta de emoção, precisa de personagens secundárias 
marcantes para as suas várias facetas (drama, comédia, etc), sendo 
esse um complemento essencial para enriquecer uma história princi-
pal normalmente recheada de aventura, humor e sensibilidade. Aqui, 
tudo é demasiado ligeiro, demasiado visto e a própria irreverência da 

personagem principal revela muito pouca ousadia num filme que na 
sua generalidade tem o coração “duas vezes menor” do que devia.
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Ralph Breaks the Internet -  Ralph Vs Internet

Cuspir sequelas que ninguém pediu é um hábito já muito Hollywoo-

desco. Mesmo quando o realizador ou os atores originais não querem 

estar envolvidos, os estúdios insistem em espremer o sumo destes uni-

versos bem amados até estes se encontrarem completamente mortos, 

chegando a um estado em que mesmo os fãs da saga se recusam a 

dar o seu dinheiro para ver estes triste fantasmas de glórias passadas 

(Alien, Man in Black, Star Wars, Jurassic Park, etc).

Durante algum tempo, a Disney, pelo menos no olhar público, pa-

receu estar acima desta tendência. Talvez porque esta sempre se es-

pecializou em esconder a sua natureza de máquina capitalista que só 

quer encher as gavetas. Talvez porque após longos anos de lavagem 

cerebral, a maior parte de nós associa o logotipo do castelo à alma de 

criança, o pináculo de inocência e imaginação. Ou talvez porque esta 

lançava a maioria das suas sequelas apenas discretamente como DVDs 

(a maior parte delas terríveis, diga-se de passagem).

No entanto, o truque de magia foi-se desvanecendo à medida que 

o gigante foi comprando toda a competição e criando estratagemas 

desnecessários para vender os seus produtos. Assim, em pleno 2018, a 

ilusão encontra-se completamente quebrada. Principalmente quando 

consultamos a lista de novas produções originais do estúdio e verifica-

mos tristemente que nesta apenas se encontram sequelas ou versões 

“live action” de clássicos e nenhuma história realmente nova.

Ralph vs The Internet é uma destas milhentas novas sequelas que 

volta a ressuscitar a história de um filme que não deixou nenhuma 

ponta solta e que aparentemente não tem nenhuma razão para existir, 

a não ser encher os bolsos de um estúdio já por si milionário. Quando 

se junta a isto uma premissa que sabe a pouco original, uma vez que já 

foi vista o ano passado no desastre de Emoji - O Filme (possivelmente 

uma coincidência, mas mesmo assim difícil de ignorar), a fita parece 

começar a perder antes sequer de ter ganho vida.

O projeto foca-se essencialmente nas duas personagens da fita an-

terior, Ralph e Vanellope, e a sua amizade. A partir destas duas perso-

nagens apresenta-se uma reflexão sobre como o distanciamento entre 

amigos é uma parte do crescimento e que a conexão entre as pessoas 

não depende da proximidade física. Esta é mesmo a que se destaca, 

uma vez que é uma narrativa necessária e vista poucas vezes no géne-

ro, mas também porque a obra não tenta fazer um grande espetáculo 

deste sentimento ou fazer dele um momento grandioso, mantendo 

os momentos emocionais íntimos e honestos, chegando alguns a ser 

tocantes. É assim pena que tudo o resto esteja afogado em artificiali-

dade.

O forçado e o desespero para fazer algo atual que apele às massas 

de crianças é bastante visível. Mais uma vez, a máquina de Hollywood 

esquece-se que vivemos numa época de imediatismo: o tempo que 

leva a fazer um filme é mais do que tempo para todas as referências 

e as “piadas” se tornarem velhas. Para além disso, parece haver uma 

desconexão geracional na maneira como a internet é representada. 

Em 2018, reduzir o Youtube a vídeos de gatinhos e lamas mostra que 

nunca se chega a explorar todo o potencial artístico e de mudança que 

a internet trouxe. Isto faz que a 

sua pseudo crítica, desta tendên-

cia que a internet tem de produzir 

novas tendências à velocidade da 

luz, seja pouco eficiente quando 

ao mesmo tempo apresenta uma 

data de “tendências” coladas a 

fita-cola. Isto não quer dizer que 

se erra completamente na “re-

presentação física” do interior da 

internet, o mundo está construído 

de forma coerente e parece que 

corresponde sistemicamente ao 

que acontece quando clicamos no rato, mas no entanto, utiliza esta 

“paisagem” de forma previsível e desinteressante.

O filme submete-se ainda à auto-referência, tão usada nestes últi-

mos anos. Como visto nos trailers, a Disney escolheu pegar em várias 

personagens de várias propriedades que possui, que não têm nada a 

ver com este produto específico e empurra-as para a frente do ecrã 

sem qualquer tipo de discriminação ou propósito, a não ser a de dar 

um sentimento superficial de alegria quando vemos as personagens 

que amamos. Há ainda diversas tentativas de ser meta e gozar com os 

seus próprios clichés, mas contrário de filmes como Frozen e Moana 

em que o faz de modo a mostrar como estes podem ser problemáti-

cos e assim subverter estes lugares comuns, aqui apenas os aponta 

sem objetivo algum. Estas auto-referências tornam-se assim mais um 

mecanismo para preencher mais tempo do que algo que se ligue ao 

conflito interno da história ou que tenha algum tipo de real relevância.

Convém realçar que o enredo em si deste guião é fraco. O risco é 

pouquíssimo (não existe realmente um problema com peso suficien-

te) e a procura de um novo volante é claramente apenas um pretexto 

para se explorar o mundo da internet, tornando-se muito mais cla-

ro no desenlace, quando a fita se transforma numa referência a King 

Kong (algo completamente inexplicável). Ao guião pouco interessante, 

junta-se a animação que nada traz de novo, parecendo que tudo está 

quase em modo automático, sem qualquer preocupação estética, fi-

cando aquém de muitos dos outros trabalhos do estúdio.

Apesar disto tudo, é justo fazer referência à personagem Shank, por 

ser uma ótima representação feminina. É uma personagem que é me-

lhor num campo normalmente predominantemente masculino e mes-

mo assim consegue ser sensível, bidimensional e sem ser sexualizada 

no grande ecrã - algo que numa obra da Disney, se não contarmos com 

as princesas, não é assim tão comum. As cenas com ela são assim um 

dos poucos highlights por aqui.

Como tal, Ralph Vs Internet não ultrapassa as expetativas da sequela 

desnecessária, cheia de personagens e cenários vibrantes, mas sem 

qualquer brilho, sendo mais um produto que um filme. Salva-se a “mo-

ral da história” refrescante que merecia um filme melhor. Nisto, esta é 

apenas mais uma prova de que o legado não é suficiente para suportar 

nada que fique na memória ou nos corações dos espectadores.
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Robin Hood

Nos tempos que decorrem, procurar “su-
per-heróis” fora das marcas estabelecidas 
da Marvel e DC Comics é quase como abra-
çar uma produção suicida. Mas em todo o 
caso Robin Hood faz parte de uma tradição 
longa de heróis vincados que transladaram 
do folclore literário até ao cinema, até por 
fim, serem imortalizados nesse meio.

Recordamos Errol Flynn como a mais cé-
lebre das encarnações, não esquecendo da 
raposa animada da Disney em 1973 ou da 
variação pop protagonizada por Kevin Cost-
ner. Com Russell Crowe em modo Gladiador 
2.0 na recente memória, damos lugar a Ta-
ron Egerton numa modernização anacróni-
ca de uma Inglaterra a mimetizar os ecos 
do Brexit e da fobia da imigração. Nesses 
parâmetros contextuais, esta versão assina-
da por Otto Bathurst permanece como um 
projeto com alguma substância nem que seja pela sua agressividade 
temática, porém, nada que compense as desengonçadas narrativas 
hiperativas a focarem-se no universo dos videojogos ou na nula es-
pessura dramática tida na sua seleção de personagens (sem com isto 
mencionar as personagens-tipo tão evidentes que tornam isso em en-
fadonhos clichés, como a escolha de Ben Mendelsohn como Xerife de 
Nottingham).

É evidente que o revisionismo “histórico” (salienta-se que a existên-
cia de Robin Hood nunca foi de todo historicamente comprovada) ten-
de em comportar-se como uma especiaria elaborada para a “desculpa” 
de uma nova versão, e entenda-se que seja isso que levará a muita 

repugna por parte das audiências acostumadas a uma ideia estabele-
cida do nosso “herói de collants”( não queria abandonar o texto sem 
mencionar a delirante paródia de Mel Brooks).

Contudo, não é só de ideias que se faz um filme, neste caso era pre-
ciso o compromisso para com a subserviência do espetáculo (mesmo 
que o filme tende em esforçar-se nos stunts e nas coreografias de 
ação). É uma obra falhada (sem referir à viciosa fixação pela “vilania” 
do ateísmo), mas em certa parte um fracasso saído da caixa e tendo 
em conta a homogénea indústria de entretenimento … bem, já sabem.  
Ponto final para a conversa, que bom recordar o “desaparecido” F. 
Murray Abraham.
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Não... não se trata de um código XPTO para um qualquer smartphone, 
tablet ou derivados! Vamos falar de carros... movidos a água salgada!

A ideia de utilizar a água enquanto combustível é um sonho antigo, 
mas, na verdade, não é fácil de o transportar para a prática. 

Neste momento, apenas um construtor está a testar um carro do gé-
nero, a nanoFlowcell, uma marca experimental que acabou de comple-
tar 150 mil quilómetros em testes de estrada com o seu modelo mais 
recente, o citadino Quantino.

O sistema desenvolvido pela empresa funciona como uma célula de 
combustível, mas que utiliza a água salgada ionizada em vez de hidro-
génio.

Neste caso, o líquido com iões positivos fica separado do líquido com 
iões negativos. Quando ambos passam por uma membrana, os iões in-
teragem, gerando energia elétrica que é usada para mover o automóvel. 

O resultado final desta reação é água, tal como numa célula de com-

bustível de hidrogénio, permitindo ao automóvel funcionar com emis-
sões zero e um rápido reabastecimento.

Desde 2014 que esta empresa tem vindo a desenvolver protótipos, 
como o desportivo e-Sportlimousine, o crossover Quant F e o compacto 
Quantino. Estes têm sido testados em estrada, com o Quantino a mos-
trar a validade do conceito. Depois de ter completado 100 mil quilóme-
tros em agosto do ano passado, este protótipo atingiu agora os 150 mil 
quilómetros no meio do tráfego. Durante os testes, conseguiu percorrer 
1000 quilómetros durante 8 horas e 21 minutos, sem necessitar de qual-
quer reabastecimento.

O Quantino tem espaço para quatro pessoas no seu interior, com um 

motor de 80 kW (109 cv) para um peso de 1421 kg, o que não o impede 
de ultrapassar os 100 km/h em apenas cinco segundos e o seu preço no 
mercado deverá rondar os 65 000 euros.

A nanoFlowcell quer começar a produzir este automóvel em série a 
médio prazo.

A confirmarem-se num futuro breve estas notícias e performances, é 
caso para começarmos a especular se o preço/litro de água salgada será 
inferior ao preço da eletricidade nos postos de carregamento...e vocês 
o que acham?

Fontes: dn.pt e motor24.pt

(Recolha e adaptação: A. Sampaio, professor)

QUANTINO 48 VOLT
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Hot Point -  PlayZone
Recolha e adaptação: A. Sampaio, professor

Planet Alpha (PC / XBox One / PS 4 / Nintendo Switch)

Planet Alpha é um jogo de plataformas que combina aventura, explo-
ração, puzzles e furtividade.

Tudo começa após a queda de um astronauta humanoide num pla-
neta desconhecido e bizarro. Ferido, sozinho e abandonado, o nosso 
personagem é obrigado a aventurar-se através de um mundo alienígena 
desconhecido, explorando ambientes exuberantes e repletos de vida, 
enquanto tenta manter-se vivo.

Este é um planeta, onde parece existir uma simbiose perfeita entre 
animais e plantas, onde flores coloridas gigantes saltam à vista enquanto 
estruturas maciças se expandem e brilham à medida que a noite cai.  

Mas nem tudo é pacifico em Planet Alpha, pois uma espécie alieníge-
na robótica tem intenção de destruir tudo o que mexe, incluindo o nosso 
personagem. 

Sem qualquer arma ou ferramenta, cabe-nos utilizar os elementos do 
cenário e técnicas furtivas para evitar este inimigo e uma capacidade 
muito especial de controlar o ciclo dia-noite, ou seja, em qualquer altura 
podemos passar do dia para a noite e vice-versa, mudando por completo 
o ambiente à nossa volta. Temos por exemplo plantas que abrem em de-
terminadas alturas do dia e que servem de plataformas para ultrapassar 
um obstáculo, ou até mesmo ilhas flutuantes que mudam de sítio do 
dia para a noite. Uma utilização estratégica desta técnica é crucial para 
progredir no jogo. 

A jogabilidade de Planet Alpha é relativamente simples, assente num 
modelo “side-scrolling” 2D, onde somos convidados a viajar por um mundo repleto de obstáculos. Podemos saltar, agarrar as bordas dos 

penhascos, escalar trepadeiras e rastejar por 
pequenas aberturas. 

Em cada fase, somos colocados à prova 
por inúmeros quebra-cabeças, alguns mais 
difíceis de superar que outros. 

A acompanhar a aventura temos uma ban-
da sonora que encaixava bem no jogo, fa-
zendo um bom trabalho de comunicação ao 
longo dos vários cenários e níveis de intensi-
dade. Sem qualquer diálogo, a componente 
de áudio não é tão espetacular como os grá-
ficos ou jogabilidade, mas desempenha o seu 
papel de forma competente.

Preparados? Vamos lá explorar um “novo 
mundo”!

Fonte: pcgaming.pt (Hélio Duarte)
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Muitos amantes do género consideram a série V-Rally como uma das 

melhores de sempre e o seu regresso, com V-Rally 4, faz com que as 
expetativas sejam bastante altas. 

Assim que iniciamos o jogo e vamos para a pista pela primeira vez, 
percebemos imediatamente que V-Rally 4 não pretende ser uma simu-
lação demasiado realista, mas também não quer ser totalmente arcade. 

Em termos práticos, inicialmente podem contar com um carro difícil 
de controlar, com movimentos bastante sensíveis e instáveis, e um tra-
jeto com obstáculos difíceis de evitar. No entanto, este é apenas o nosso 
primeiro carro, sem qualquer tipo de melhoramento, e talvez o pior que 
podíamos receber para uma primeira experiência no jogo. 

De qualquer forma, depois de alguns minutos (ou horas) de insistência 
e adaptação, começamos a dominar a sensibilidade dos controlos e a 
perceber o comportamento dos carros nas pistas.

Para além disso, à medida que vamos progredindo no jogo, temos a 
possibilidade de adquirir novos carros e de desbloquear melhoramen-
tos, e aí percebemos que afinal a nossa experiência pode tornar-se mais 
divertida. 

V-Rally 4 oferece-nos corridas de buggy off-road, rallycross, subidas 
de montanha, rali e extreme-khana, que é uma mistura de drifting, rally-
cross e contra-relógio, predominantemente em ambientes urbanos. A 
oferta de eventos e modalidades é muito mais ampla e diversificada do 
que as edições anteriores, o que ajuda a quebrar a monotonia que às 
vezes os jogos unicamente de ralis provocam.

Embora tente manter as suas raízes arcade, V-Rally 4 abusa no realis-
mo em alguma partes. Quando estamos na corrida, a única ajuda que te-
mos é a de um copiloto que nos dá as indicações das curvas e obstáculos. 
Nos jogos de corridas de automóveis, habituámo-nos a ter uma barra de 
trajetória na pista, que nos mostra também a zona de travagem, ficando 
a vermelho quando a velocidade é excessiva. 

Com trajetos tão exigentes e carros que parece que voam para fora da 
pista, V-Rally 4 poderia ter algo do género para os menos experientes. 

É caso para dizer “é preciso ter unhas para a coisa”!

Embora não seja perfeito, V-Rally 4 é um título obrigatório para os 
verdadeiros fãs da série e das corridas de automóveis.
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Forza Horizon 4 (PC / XBox One)
No início de outubro chegou Forza Horizon 4, um título que nos permi-

te viajar através da Grã-Bretanha, particularmente na Escócia, e que tem 
como principal novidade um sistema de estações do ano dinâmico, para 
além do ciclo dia-noite, que altera por completo a paisagem e a forma de 
jogar. No outono, por exemplo, começa a chover de um momento para 
o outro, dificultando a forma como controlamos o carro. As estradas de 
asfalto ficam molhadas e mais escorregadias e os atalhos em terra ba-
tida transformam-se em autênticas pistas de lama. No Inverno, vemos 
pela primeira vez a neve cobrir a paisagem e as estradas, o que também 
obriga a uma certa adaptação às condições impostas. Nas estações mais 
quentes, o sistema climatérico não nos dificulta tanto a vida, mas nos 
momentos em que temos o sol de frente, ficamos praticamente sem ver 
a estrada.

A forma como controlamos os carros e a reação dos mesmos às diver-
sas condições impostas pelo jogo está cada vez melhor. A série Forza Ho-
rizon sempre nos ofereceu uma forma de jogar bastante intuitiva, até um 
pouco arcade, mas sem perder esse espirito, está cada vez mais realista 
e empolgante. A escolha do carro e das configurações do mesmo são 
cada vez mais importantes, e com chuva e gelo na estrada esse aspeto 
foi elevado para um novo nível.

Os eventos são tantos que é difícil descrevê-los a todos. A progressão 
no jogo depende da notoriedade do nosso personagem que pode ser 
personalizado no início e ao longo do jogo com vários itens de cosmética 
que vamos desbloqueando. A notoriedade é ganha através de todas as 
tarefas que executamos no jogo. 

Existem cinco séries de competições que nos oferecem diferentes ex-
periências: Road Racing, Dirt Racing, Cross Country, Street Scene e Drag 
Strip. 

Os cenários são impressionantes e os modelos dos carros  são fielmen-
te recriados. 

Forza Horizon 4 veio provar que esta série tem muito para dar. Uma 
lista de experiências impressionante, uma seleção de carros com opções 
para todos os gostos, um mundo belo e diversificado, e uma jogabilidade 
empolgante impulsionada por um inovador sistema de estações do ano, 
são argumentos mais do que suficientes para fazer deste o jogo mais 
atraente e robusto da série, e talvez do género. 

Disponível para PC (win10) e Xbox One, é um título obrigatório para 
quem gosta de corridas de automóveis.

FIFA 19 (PC / Xbox 360 / XBox One / PS 3 / PS 4 / Nintendo Switch)
O jogo FIFA está de regresso com mais uma edição daquele que é, para 

muitos, considerado o melhor simulador de futebol. 
Em FIFA 19 são inúmeras as novidades e onde o principal destaque vai 

para a integração da “Liga dos Campeões”, tirando esse grande trunfo ao 
seu maior rival, o PES.

Os jogadores podem viver intensamente toda a história em torno des-
ta competição podendo levar a sua equipa a disputar desde a fase de 
grupos até à ilustre partida final, ou jogar partidas personalizadas, esco-
lhendo o clube europeu a disputar. Além desta novidade, também a Liga 
Europa e Supertaça Europeia passaram a ser um exclusivo deste título 
da Electronic Arts. 

Dando continuidade ao que tem vindo a ser preocupação por parte da 
EA, a empresa melhorou e refinou muitas das animações, em particular 
fora do campo de jogo e dando particular atenção ao público que, há 
uns anos, parecia estático, apresentando-se em FIFA 19 muito mais real.

Além do que foi feito no “exterior” do relvado, a EA melhorou também 
os movimentos apresentados pelos atletas, com uma maior fluidez de 
movimentos. Resumidamente, e neste campo, a jogabilidade pouco foi 
modificada, sendo que é notória uma melhoria nas movimentações dos 
jogadores, do ambiente envolvente e uma inteligência artificial melho-
rada.

A EA integrou ainda o sistema Active Touch, um sistema que altera 
a forma de como os jogadores recebem e rematam a bola, algo que, 
para quem não está muito familiarizado com o título, poderá significar 

algumas dificuldades 
de adaptação, porém 
o objetivo da EA é só 
um: tornar o título mais 
personalizável exigindo 
uma maior perícia aos 
seus jogadores. Outra 
das novidades que a EA 
incluiu no jogo é o Ti-
med Finishing, ou seja, 
um modo de remate 
que exige muita perícia, 
mas que, felizmente 
para os jogadores mais 
casuais, pode ser desa-
tivado e assim facilitar-lhes a vida.

Outra das grandes novidades de FIFA 19 é o novo sistema de táticas, 
que permite ajustar com maior facilidade o comportamento das equi-
pas, ou seja, passa a ser possível definir os momentos em que a equipa 
deve pressionar o adversário ou, por exemplo, como a defesa pode atuar 
perante determinada situação de jogo, que, claro está, pretendem dar 
maior realismo e dinâmica ao simulador de jogo.

FIFA 19, à semelhança dos seus antecessores, é um título obrigatório a 
possuir enquanto amantes de futebol, real e/ou virtual.
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Certamente muitos de vocês já 
pensaram em criar uma aplicação 
ou, pelo menos, já pensaram que 
por detrás de uma aplicação estão 
umas horas de trabalho e que, pro-
vavelmente, seria uma tarefa com-
plicada de fazer sem uma formação 
apurada nas tecnologias de progra-
mação.

Bom, na verdade já não preci-
samos de queimar tanta pestana 
a “bater código” quando temos 
ferramentas como esta que o MIT 
(Instituto de Tecnologia de Massa-
chusetts) produziu e disponibilizou 
de forma gratuita. Vamos conhecer 
a App Inventor 2.

Quando falamos em “criar uma 
app”, temos a imediata ideia de que 
é algo muito complexo e que é ne-

cessário instalar compiladores como o Android Studio ou 
o Eclipse, mas na verdade criar uma app é algo tão simples 
como programar em Scratch, utilizando a ferramenta App 
Inventor 2 do MIT.

Por ser tão simples, vamos ver como é simples dar início 
a um projeto.

Para termos acesso a este serviço online, gratuito, e que 
pode ser uma ferramenta incrível de produção, basta ace-
der ao seguinte link:

http://ai2.appinventor.mit.edu e iniciar sessão com a 
conta Google.

Logo que fazemos o login, surge uma janela de boas vin-
das.

Hot Point -  AppDroid

CRIA A TUA PRÓPRIA APP
DE FORMA SIMPLES E INTUITIVA
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st Pedro Veloso, professor
Adaptado de pplware.sapo.pt
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Para dar início à criação da nossa App, basta clicar em “Iniciar novo 
projeto”.

Logo, de seguida, será solicitado o nome para este projeto que poderá 
ser o mesmo que o nome da nossa aplicação. Basta escrever na janela 
que irá aparecer e clicar “Ok”.

E pronto…
Agora é só começar a desenvolver e personalizar a nossa App do modo 

que queremos!
Para desenvolvermos o código propriamente dito, basta ir ao separa-

dor no canto superior direito, clicar no botão “Blocos” e usar as ferra-
mentas que se deseja, tal como mostra a imagem.

Quando terminar de criar a App deve carregar no separador “Compi-
lar”, guardar o ficheiro .apk no computador e transferi-lo para o vosso 
Android.

Obviamente que esta ferramenta não é tão completa como o Android 
Studio ou o Eclipse, mas para quem é leigo na matéria é um bom “pri-
meiro passo”.

Seguem algumas App realizadas por alunos de Eletrónica, Automação 
e Comando no âmbito dos seus projetos/trabalhos.

App para con-
trolo do painel 
desportivo do 

ginásio

App para 
controlo de um 
robô com auto 
balanceamento

App para con-
trolo de uma 

lancheira com 
aquecimento
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Um livro que gostaste 
de ler
Prefiro ler jornais
 desportivos

A música da tua vida
“Hymn for the 
weekend” - Coldplay

A frase que mais te irrita
“Tá calado!”

O filme que mais te marcou
“O Herói de Hacksaw Ridge”

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast-food ou comida tradicional?
Comida tradicional

Disciplina preferida
Educaçao Física

Artista de cinema preferido
Dwayne Johnson

Animal de estimação
Cão

Sobremesa preferida
Bolo de chocolate

De quem gostarias de ler as memórias
Dos meus familiares

A viagem de sonho
Dubai

Mulher Ideal
Gira, divertida e compreensiva

Qualidades que mais aprecias
Sinceridade e Honestidade

O que não dispensarias numa ilha deserta
Boa companhia e boas bebidas

E m A l t a
B a i x a

O jornal “Leituras” na minha opinião 
é importante, pois ajuda a dar a co-
nhecer a escola aos pais de todos os 
alunos e também ajuda a cativar os 
alunos a frequentar cada vez mais 
esta escola. Penso que o jornal Leitu-
ras é fundamental porque nos man-
tém informados de todos os feitos, 
conquistas e experiências espetacu-
lares que todos os profissionais que 
aqui trabalham nos proporcionam.

João Silva, PM3

O nosso jornal “Leituras” é muito bom 
para divulgar as atividades realizadas ao 
longo do período escolar. Este jornal é 
uma forma de difundir o esforço da esco-
la para fornecer o melhor para os alunos, 
também para dar a conhecer para onde 
os nossos colegas foram no âmbito do 
projeto Erasmus+. Acho que o “Leituras” 
é um meio de comunicação muito bom. 
Eu gosto de ler o “Leituras” de uma for-
ma geral.

Fábio Gil, MA10

Na minha opinião o “Leituras” é uma 
ótima iniciativa criada pela nossa Escola 
há vários anos. Com uma organização ex-
celente e com uma boa argumentação, é 
um jornal que motiva os alunos a procu-
rar as informações das diversas ativida-
des, sobre jogos, filmes e sobre outros 
assuntos interessantes. É também um 
projeto que engloba alunos e professores 
na construção do mesmo, tornando-se 
assim um jornal apetecível a quem o lê, 
tendo um vocabulário jovem e divertido.

João Vale, MA9

O Jornal “Leituras” é uma fonte de informação para 
toda a comunidade escolar entre alunos e professo-
res, penso que está bem estruturado, bem construí-
do e com muitas imagens.
O jornal comunica o que se passa na escola, sobre 
atividades, estágios, intercâmbios, mas também tem 
uma parte de lazer à qual eu acho muito graça.
Deste modo, acho que o nosso “Leituras” é funda-
mental para a nossa Escola, porque assim todos os 
alunos conseguem estar a par de todas as atividades 
realizadas e das informações mais recentes.

David Carvalho, EL23

Vasco Provedora, PM3

(In)Confidências
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Um livro que gostaste 
de ler
Prefiro ler jornais
 desportivos

A música da tua vida
“Hymn for the 
weekend” - Coldplay

A frase que mais te irrita
“Tá calado!”

O filme que mais te marcou
“O Herói de Hacksaw Ridge”

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast-food ou comida tradicional?
Comida tradicional

Disciplina preferida
Educaçao Física

Artista de cinema preferido
Dwayne Johnson

Animal de estimação
Cão

Sobremesa preferida
Bolo de chocolate

De quem gostarias de ler as memórias
Dos meus familiares

A viagem de sonho
Dubai

Mulher Ideal
Gira, divertida e compreensiva

Qualidades que mais aprecias
Sinceridade e Honestidade

O que não dispensarias numa ilha deserta
Boa companhia e boas bebidas

O meu nome é Fábio Daniel Santos Monteiro.

Moro na Freguesia de Lousado.

Nasci no dia 16 de maio.

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

As pessoas dizem que tenho jeito para contar dinheiro.

Produzo muito mais quando faço o que gosto.

Sinto-me feliz quando os meus estão bem.

Comovo-me com as pessoas que têm bastantes necessidades.

Adoro fazer desporto e andar de mota.

Detesto o trânsito pela manhã.

Num filme interpretaria a personagem de atirador.

Um dos meus sonhos é ser piloto de aviões.

Acredito que quem luta sempre alcança o que deseja.

O Leituras para mim é importante para a escola.

Se fosse um animal seria um atum.

Por um dia gostava de ser piloto de MotoGP.

Se ganhasse o Euromilhões tornar-me-ia num dos maiores investidores do 
país.

Os computadores para mim são uma ferramenta de trabalho.

O que faltou perguntar foi... “qual a profissão de sonho”.

Um livro que gostaste de ler
“O meu coração só tem uma 
cor” de Joana Marques

A música da tua vida
“Penta Xau”

A frase que mais te irrita
“Penalização”

O filme que mais te marcou
“Mac and Devin Go To High School”

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast food ou comida tradicional?
Fast Food

Disciplina preferida
Educaçao Física

Artista de cinema preferido
Paul Walker

Animal de estimação
Cão

Sobremesa preferida
Gelado

A viagem de sonho
Jamaica

Mulher Ideal
Sensual, com boas curvas, de minissaia, inteligente e 
agressiva

Qualidades que mais aprecias
Boa pessoa

O que não dispensaria numa ilha deserta
Mulheres e amigos

Pedro Pereira, MA10

A D N
Bilhete de Identidade

(In)Confidências
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