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Editorial
CR

A primeira cousa que me desedifica, peixes, de vós, é que vos comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário,
era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastara um grande para muitos pequenos, mas como os grandes comem
os pequenos, não bastam cem pequenos, nem mil, para um só grande.
Pe. António Vieira (séc. XVII) Sermão de Santo António aos Peixes.

A recente história da banca portuguesa é deveras repugnante. Há dias
vieram a público notícias de que o Novo Banco precisava de mais capital.
Notícias más sobre um banco que era bom, mas ao que parece não o
é. Sem entender estas teias nebulosas que tecem a malha das injeções
de capital nos bancos, como cidadãos repugna-nos tanta caridadezinha
com estes senhores que que toda a vida viveram faustosamente, laureados e bajulados por muitos, e que agora, desavergonhadamente, pedem
(nem precisam de o pedir…) milhões e milhões para recapitalizar as instituições que por incompetência, ganância, agiotagem, sacanice, delapidaram o seu capital e o dos outros que neles confiaram. E quem paga?
Nós! Recebemos salários baixos, indignos muitas vezes face ao número
de horas trabalhadas e ao lucro que geramos. Em troco, “alombamos”
com impostos pesadíssimos sobre alimentação, casa, combustíveis, automóvel, trabalho (tantas vezes incerto, precário…). E seria justo que
este esforço financeiro coletivo revertesse também a favor do coletivo:
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criação de infraestruturas geradoras de emprego, melhor saúde, pensões, transportes… Mas não, pois claro. Esta é a inversão da velha lenda
do Robim dos Bosques!
Esta podridão, além das consequências financeiras e da náusea que
provocam, pode, impercetível e lentamente, descredibilizar a democracia! A corrupção a nível político, económico, financeiro, empresarial,
desportiva, etc., etc., gera a desconfiança no sistema democrático e
pode abrir portas à ditadura. Afinal, governam ou governam-se? Agora
que ninguém nos ouve, pensemos nas mordomias dos políticos e nas
subvenções vitalícias a que têm direito. Foi o povo quem as instituiu?
Muito perigoso este caminho. Há muitos avisos amarelos!
O documento que traça o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, a par de Princípios e Área de Competências, obriga as escolas a
educar para os valores da “Liberdade, Responsabilidade, Integridade”,
entre outros. Oxalá!

Antecâmara

Trinta anos de Ensino Profissional – A Escola participou no Seminário
Nacional comemorativo dos trinta anos da criação do ensino Profissional
em Portugal, “O Percurso das Qualificações em Portugal e o Contributo das Escolas Profissionais”, promovido pela ANESPO. A CIOR, que faz
parte desta história, continuará a empenhar-se, como sempre o fez, na
formação de excelentes profissionais. Parabéns aos paladinos do Ensino Profissional e a todos quantos contribuíram para o sucesso desta via
educativa e formativa.
Protocolo de Geminação – Na sequência do trabalho desenvolvido a
vários níveis, foi assinado, na Fundação Portugal-África, o protocolo de
geminação entre a CIOR e o Instituto Politécnico de S. Francisco de Assis, de Moçambique. A colaboração tem vindo a decorrer a bom ritmo e
com resultados muito além das expectativas: alunos, professores, assistentes operacionais e empresas aderiram maciçamente à campanha de
angariação de bens para enviar para o instituto. Uma colheita fantástica:
uma sala da CIOR está “à pinha” com produtos devidamente embalados,
prontinhos a embarcar.
Quinzena da Educação – Tratando-se de educação, a CIOR está presente! É isso mesmo que vai acontecer: participará na Feira da Formação e Qualificação, inserida na Quinzena da Educação, promovida pela
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, e está prevista para os
próximos dias vinte e nove e trinta de abril, em Ribeirão. Lá estaremos,
mostrando as nossas potencialidades e projetos atuais e futuros.
Professores em Formação – Decorreu, na CIOR, uma jornada de reflexão dinamizada por membros da direção da Escola Técnica e Profissional
da Moita. Nesta sessão estiveram presentes professores, formadores e
técnicos da CIOR. Os formadores partilharam experiências, metodologias e dificuldades na implementação da recente legislação escolar e os
seus efeitos na dinâmica das escolas e no processo de ensino/aprendizagem.
Também neste âmbito, a ANESPO dinamizou uma sessão de trabalho,
sobre as Oficinas de Reflexão/Ação sobre Autonomia e Flexibilidade Curricular & Educação Inclusiva - Decretos-leis n.º 54 e 55 de 2018, com
o objetivo de identificar grupos de elementos das equipas das escolas
profissionais com interesse em aprofundar as três áreas temáticas mais
relevantes da organização curricular, em concreto: Gestão do Currículo,
Estratégias Pedagógicas e Inclusão.
Bravo, CIOR – A nossa escola foi distinguida com um galardão, na categoria Desenvolvimento Sustentável, na I Gala da Educação da Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão. É bom ser reconhecido pelas boas
práticas que a escola implementa e transmite aos seus alunos diariamente.
Formação para Adultos – Nas oficinas da nossa escola, em regime

pós-laboral, decorreu uma formação do curso de CAM II- “Computed Aided Manufacturing”. Esta formação destinou-se a adultos empregados
ou em situação de desemprego. Estudar ao longo da vida!
As parcerias a funcionar – No âmbito da Parceria entre a Escola Profissional CIOR e o Projeto Mais Vale Prevenir, decorreram nove sessões
de promoção de Competências Pessoais e Sociais, com alguns Cursos de
Educação e Formação da CIOR.
Outra parceria – A Escola colaborou com a empresa Partteam, na
montagem e assemblagem das platinas dos quadros dos seus quiosques
multimédia. Como agradecimento ao contributo prestado, a empresa
disponibilizou à Escola, por um período de um ano, um quiosque interativo Mindelo com touchscreen e uma licença do Software Clusterwall,
que foi colocado no átrio da entrada da CIOR. Ainda neste âmbito, a empresa ministrou uma formação aos professores da área técnica sobre o
referido software.
Desporto Escolar – A CIOR celebrou um protocolo com o Agrupamento de Escolas D. Maria II, com o suporte do Ministério da Educação e da
DGEste, no âmbito do Desporto Escolar, que permite a alguns dos nossos
alunos participarem em provas desportivas. Foi o que sucedeu no passado dia onze de dezembro, no corta-mato escolar, organizado no Parque
da Devesa por esse Agrupamento, em que o aluno Tiago Dias, da turma
CEF CNC-três, obteve o primeiro lugar, na prova individual. Este aluno
também representou a CIOR no Corta-Mato CLDE Braga, que se realizou
nos terrenos anexos ao Complexo Desportivo Gémeos Castro.
Escolher caminhos – A Universidade Lusíada, de V. N. de Famalicão,
organizou, no dia catorze de março, o Open Day, dedicado aos alunos do
ensino secundário, com atividades temáticas, desportivas, psicossociais,
culturais e musicais, com o objetivo de informar, esclarecer e transmitir
aos potenciais interessados os contextos de formação e desenvolvimento das licenciaturas ministradas na Universidade.
CIOR mediática – A Escola marcou presença no “Fórum Os Media e Os
Jovens” promovido pela Rádio Digital, pela FamaTV e pelo Jornal Opinião
Pública, em parceria com a Casa da Juventude de Vila Nova de Famalicão. O Diretor Pedagógico realçou a importância da participação da nossa escola neste evento.
“Cada um é seu caminho” – Durante anos espalhou protões, fotões,
inércia, dinâmica, ácidos, bases e sais, fórmulas e mais fórmulas, dores
de cabeça aos alunos (e vice-versa!). Foi-se a presença física, mas fica o
rasto da amiga, da colega, da colaboradora. Fica o seu sorriso materno
e fraterno! Afabilidade e simpatia sempre a caracterizaram, tal como o
trabalho, a competência científica e educativa! A Ilda Dias deixou de ser
professora de Física e Química na CIOR e abarcou outros projetos. Obrigado, Ilda!
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LINHAS MESTRAS
Mudança de Época
Dando prosseguimento ao último texto que escrevemos acerca das
consequências imediatas do Decretos-Leis 54 e 55, e Portaria 235-A, no
nosso quotidiano escolar, e reafirmando aquilo que nele deixáramos
claro, no que diz respeito à aplicação das orientações legais, persistimos na ideia clara de que tudo o que ali consta é múltiplo, diverso e
novo, implicando trabalho, tempo, reflexão e partilha de experiências
- sobretudo com organismos que fizeram parte do projeto-piloto, ou de
escolas que têm no terreno conceitos e práticas pedagógicas próximos
daqueles em que assentam a flexibilidade curricular e a autonomia.
A caminharmos já para o final do segundo período, o que fizemos, o
que experienciamos e que ideias temos, neste momento, no que concerne às alterações que preconizamos, para incluir no nosso projeto
educativo a curto e a médio prazo?
No decurso dos últimos três, quatro meses, tivemos a oportunidade
de visitar três escolas que evidenciam, umas mais que outras, práticas
idealizadas e materializadas em ambiente de gestão autónoma e flexível do currículo: a escola da Moita, a da Ponte e a do Comércio do
Porto. Procuramos envolver diretores, diretores de curso, orientadores
educativos e professores das diferentes componentes de formação. Interrompemos as atividades letivas, durante um dia, para promovermos
uma ação de formação sobre a autonomia e flexibilidade curricular,
tendo convidado, para o efeito, os expertos diretores da escola da Moita. Sublinhe-se o facto do interesse demonstrado pelo nosso corpo docente - presente na sua quase totalidade -, face à explanação das boas
práticas já testadas em ambiente escola, ao longo de quase uma década na referida escola. Todos tiveram a ocasião de colher ideias, partilhar
informação, e colocar as questões pedagógicas, didáticas, decorrentes
das novas políticas educativas, como as DAC (Domínios de Autonomia
Curricular), perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, Cidadania e Desenvolvimento, articulação curricular, projetos de turma,
medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, equipa multidisciplinar,
gestão de horários, etc.
Já em setembro, e dando início
às mudanças de época, sobretudo através do modus operandi
de toda a comunidade educativa,
demos três ou quatro pequenos
passos que rotuláramos de seguros: - a operacionalização das
aprendizagens, com a inclusão
e articulação das competências,
conforme o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória; a
focalização na avaliação formativa
e na diversidade de atividades e
instrumentos de avaliação, bem
[4]

( II )

como nos descritores operativos; a criação da equipa multidisciplinar
e o desenho da sua atuação; o treino na articulação das aprendizagens,
através da planificação e execução de pequenos projetos de turma; a
criação de novos e atrativos ambientes de sala de aula (em curso), e o
apelo à mudança das nossas mentalidades, cujo enfoque resvala para
um ensino tendencialmente expositivo e cognitivo.
Até ao final do ano letivo, participaremos em novas ações de formação, reunir-nos-emos para, aprendendo com os erros, planearmos
já o próximo ciclo de formação, na certeza de que as transformações
pedagógicas e curriculares não se processam porque sim, ou porque
há nova legislação. Iremos (re)construir um plano pedagógico, desenhado e promovido por equipas pedagógicas colaborativas, que, baseado em (aprendizagens essenciais) módulos e/ou UFCD, considere
as saídas profissionais de cada um dos cursos ministrados, explicitando
o contributo de cada uma das disciplinas dos diferentes planos curriculares, tendo em vista a consecução das diferentes competências, bem
como as atividades transdisciplinares que demonstrem a articulação e
partilha de diferentes atividades, devidamente integradas no projeto
educativo.
Somos uma pequena escola cuja missão principal, desde sempre, é a
promoção de um ensino profissional com vista à inserção dos formandos na vida ativa, contribuindo para a sua realização pessoal e profissional como cidadãos. Nortearam-nos, sempre, o princípio de aprender fazendo, construindo e inovando; procuraremos, pois, ser cada vez
mais uma entidade ativa, inclusiva, dinâmica, democrática, humanista
e atrativa. Iremos desafiar o nosso corpo docente e discente, já a partir
do próximo ano letivo, tendo por base os seguintes pressupostos:
- O que se espera que o aluno aprenda durante cada ano, ao longo
do ciclo de formação?
- Que competências terão que ser desenvolvidas e em que ambientes
e contextos?
- Como serão avaliadas as competências adquiridas, ouvidos todos os atores educativos?
Por isso, tal como fizéramos no
anterior artigo, ousamos invocar
Séneca, se bem que parafraseando-o com substantivas mas justas
alterações, face ao mar incerto já
adentrado: apesar de navegarmos
em alto e revolto mar, os ventos
estão mais favoráveis, uma vez delineado o norte!
AD & JP

EM FOCO
Promovida Pela ANESPO

CIOR Organiza Oficina de
Reflexão/Ação Sobre Legislação
para Escolas Profissionais

Decorreu, no dia sete de fevereiro, uma sessão de esclarecimento sobre Autonomia, Flexibilidade Curricular e Educação Inclusiva, promovida
pela ANESPO, Associação Nacional de Escolas Profissionais.
Esta iniciativa, oficina de reflexão/ação, que teve lugar no Centro de
Estudos Camilianos, foi organizada pela CIOR e contou com o apoio da
Câmara Municipal de Famalicão, presente através do Vereador da Educação, Leonel Rocha.
Nesta sessão estiveram presentes diretores, professores e técnicos
das escolas profissionais do concelho e da região Norte, que manifes-

taram interesse em aprofundar as três áreas temáticas mais relevantes
da organização curricular, em concreto: Gestão do Currículo, Estratégias
Pedagógicas e Inclusão, que, no atual contexto educativo, segundo Amadeu Dinis são “vitais para a promoção da qualidade da resposta educativa e formativa das escolas profissionais e de toda a sua dinâmica”.
Para além de Amadeu Dinis, esta atividade contou com a presença do
seu colega da direção da ANESPO, Alexandre Oliveira, que dinamizou a
sessão.
GC
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Em Foco

ALUNOS DA CIOR ENCERRAM
JANEIRO COM FESTA PARA
CRIANÇAS
Os alunos da CIOR, que frequentam o Curso de Educação e Formação
de Cuidador de Crianças e Jovens, encerraram o mês a cantar os Reis e
as Janeiras para dezenas de crianças do pré-escolar da Cooperativa de
Solidariedade Social “Mais Plural” e do Centro Social de Calendário. Esta
atividade de animação recreativa decorreu na manhã do passado dia 30
de janeiro, no auditório desta escola profissional.
As professoras Joaquina Salgado e Raquel Oliveira foram unânimes
em reconhecerem a importância desta iniciativa como “um momento
de interação e animação através de atividades lúdico-expressivas”, onde,
para além de se manterem as tradições, “fortaleceram-se os laços com
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instituições da comunidade que acolhem os jovens para a realização de
estágios”.
Durante a manhã houve alegria e diversão com cantigas, dança e música de vários instrumentos construídos com vários materiais recicláveis.
Esta foi uma das iniciativas enquadradas no projeto de turma concebido pela equipa educativa, visando articular e integrar conhecimentos
numa perspetiva interdisciplinar e facilitadora de aprendizagens.

GC

EPISÓDIOS DA VIDA ROMÂNTICA
“OS MAIAS”
E m P e ç a d e Te a t r o
No dia 14 de março, as turmas do 11º ano realizaram uma visita de
estudo a Vila Nova de Gaia para assistir à representação da peça “Os
Maias”, encenada pela companhia de teatro ETCetera. Esta atividade
surgiu no âmbito da disciplina de Português e pretendeu motivar os alunos para o estudo de uma das obras de Eça de Queirós, cujo autor é um
dos mais importantes escritores portugueses da história.
Esta peça dramatiza a intemporal história que narra a vida da família
Maia, a política do séc. XIX, as corridas de cavalos, as tardes passadas
no Grémio Literário e os passeios em Sintra. Através de Carlos da Maia,
homem abastado, culto e sedutor, conhecemos João da Ega, a projeção

literária de Eça de Queirós, o avô Afonso da Maia, que procura incutir a
sua posição conservadora, o aspirante a “chique” Dâmaso Salcede, os
Condes de Gouvarinho, espelhos da falsidade da sociedade e incompetência do poder político e outras personagens que caracterizam a sociedade lisboeta do fim do séc. XIX.
Todos os alunos gostaram desta atividade, pois consideraram a peça
de teatro interessante, divertida e educativa, fincando assim mais motivados para o estudo da obra.
Simão Alves, Tatiana Sousa, Diogo Castro, MA11
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Em Foco

CURSOS CEF ASSISTEM À PEÇA
“AUTO DA BARCA DO INFERNO”
No dia 11 de fevereiro, as turmas finalistas dos cursos CEF: AC2, CNC2
e EI2 deslocaram-se à cidade do Porto com o objetivo de assistir a peça
“Auto da Barca do Inferno” e visitar o museu “World of Discoveries”.
Estas atividades realizaram-se no âmbito da disciplina de Língua Portuguesa, inseridas no estudo dos módulos seis “Textos Dramáticos” e sete
“Textos Épicos”.
De manhã, os alunos puderam visitar o museu “World of Discoveries”
que é um espaço interativo e parque temático que reconstrói a fantástica
odisseia dos navegadores portugueses, que cruzaram oceanos à descoberta de um mundo desconhecido.
Da parte da tarde, os alunos assistiram ao espetáculo “Auto da Barca
do Inferno” promovido pela companhia Contrapalco, produções de teatro de Lisboa.
O Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, é considerado como uma
verdadeira crónica de costumes da sociedade lisboeta do início do século

XVI e foi representado pela primeira vez em 1517. Esta obra é uma crítica
severa aos problemas da sociedade da época, com forte apelo à sátira,
ao escárnio e ao maldizer. Gil Vicente pretendia demonstrar, através das
personagens utilizadas, padrões representativos das várias classes, os vícios de uma sociedade “podre”.
Todos os alunos gostaram de participar nestas atividades, mostrando
uma enorme vontade de repetir, pois puderam passar um dia diferente:
assistir a uma peça de teatro e visitar um museu, locais que visitaram
pela primeira vez. Esse dia ficou bem registado através de fotografias,
dado que o dia estava soalheiro. Além disso, a visita também permitiu
que professores e alunos convivessem e interagissem, criando-se assim
momentos de harmonia e de boa disposição.
Um grande obrigado aos professores que nos proporcionaram esta visita e que tudo fizeram para que esta se tornasse inesquecível.
Filipa Costa, AC2

TESTEMUNHOS DA TURMA EI2
O Fidalgo foi a minha personagem, porque tudo fez para entregar na
barca do Anjo. Ele encarnou muito bem a sua personagem.
Gonçalo Monteiro

A minha personagem favorita foi a Alcoviteira, porque representou
bem a sua personagem, interagindo bem com o público de forma a captar a sua atenção.
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muito divertido e cómico.
Miguel Estevão

A minha personagem favorita foi o Diabo, porque foi muito engraçado
e conseguiu a atenção do público.
Pedro Albernaz

Paulo Campos

A minha personagem favorita foi o Diabo, porque era muito divertido,
engraçado e brincava com os personagens e representava muito bem.

A personagem favorita foi o Parvo que se chamava Joane, porque era

Alexandre Oliveira

TESTEMUNHOS DA TURMA AC2
A minha personagem preferida foi Joane, o Parvo, porque animou
aquela plateia toda.
O ator que desempenhou este papel é bom animador e faz brincadeiras incríveis. Adorei!

A personagem que mais gostei foi a amante do Frade, pois fazia rir
e embora não tenha falado muito, captava a atenção apenas pela sua
expressão corporal.

João Mesquita

A personagem que mais gostei foi o Diabo, porque representou bem.
Gostei do espetáculo. Na minha opinião, todos os atores estiveram muito bem.

A minha personagem preferida foi o Anjo, porque gostei quando deixou entrar na sua barca os quatro cavaleiros.

Isadora Stabile

Sónia Silva

Andreia Lima

Gostei de todas as personagens, mas aquela que adorei mais foi o Diabo. A representação estava excelente, tal como a sua caracterização. Todos os atores trabalharam muito bem, criando uma magnífica interação
com o público.

A personagem que eu mais gostei foi a amante do Frade, pois representaram muito bem e tiveram muita piada. Além disso, o facto de interagirem com o público fez com que nós nos interessássemos mais pela
peça de teatro.

Cristiana Vieira

Mariana Oliveira

Gostei bastante das personagens, pois representavam muito bem.
Adorei a personagem o Diabo. Foi um espetáculo muito bonito, gostaria
de repetir.

A personagem que eu mais gostei foi a amante do Frade. Era muito
engraçada e a sua caracterização estava incrível. Todos os atores envolveram muito o público, animando-o e fazendo com que as atenções do
público se concentrassem nas personagens. Foi uma experiência incrível,
recomendável e a repetir.

Leonel Oliveira

Gostei de todas as personagens, porque encarnaram bem as personagens e envolveram o público.

Filipa Silva

Jéssica Santos
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Em Foco

TESTEMUNHOS DA TURMA CNC2
Gostei muito da personagem Joane, o Parvo, porque era uma personagem muito divertida.

A personagem que eu mais gostei foi a amante do Frade, porque conseguiu provocar o riso e interagir com o público.

Miguel Carneiro

João Vilhena

O Parvo foi a minha personagem favorita, porque era muito engraçado. Foi a única personagem que gozou com o Diabo.

O Diabo foi a minha personagem preferida, porque tinha muito jeito
para representar.

Vítor Monteiro

A personagem que eu mais gostei foi o Diabo, desempenhando o melhor papel, pois era muito cómico e maldoso.

Júlio Moreira

A minha personagem preferida foi Joane, o Parvo, porque era divertido, engraçado e cómico.
Rodolfo Silva

Cláudio Carvalho

A personagem que gostei mais foi o Parvo, porque era muito engraçado.

A personagem que eu mais gostei foi o Parvo, porque representava
bem, era inocente, humilde e engraçado. Toda a gente gostou dessa personagem.

Rui Carvalho

Ricardo Carvalho

O meu ator favorito foi o Ricardo Figueira que representou muito bem
várias personagens do Auto da Barca do Inferno como, por exemplo, o
pajem, o parvo, entre outros.
André Cardoso

A personagem que mais gostei foi a companheira do Diabo, Raquel
Caneca, porque era uma atriz bastante ativa.
Nuno Costa
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Gostei muito da Alcoviteira, porque foi muito engraçada e encarnou
muito bem a personagem.
Joel Carneiro

CIOR PROMOVE JORNADA DE
REFLEXÃO SOBRE RECENTE
LEGISLAÇÃO ESCOLAR
A Escola Profissional CIOR promoveu, durante o dia 22 de janeiro, uma
jornada de reflexão com todos os seus professores, formadores e técnicos, sobre a recente legislação escolar e os seus efeitos na dinâmica das
escolas e no processo de ensino/aprendizagem.
Em análise estiveram, nomeadamente, o Dec-Lei nº54/2018 – Educação Inclusiva, o Dec-Lei nº 55/2018 – Autonomia e Flexibilidade Escolar
e a Portaria nº 235-A/2018 – Regulamentação dos Cursos Profissionais
“documentos extremamente importantes para ajustar a Escola em termos de dinâmicas, organização e funcionamento, com os respetivos
princípios orientadores e objetivos que enformam estes diplomas legais”, segundo referiu o Diretor Pedagógico da CIOR, José Paiva.
O Diretor Pedagógico da Escola realçou, ainda, tratar-se de um “processo novo, com contornos relativamente complexos, que passa a integrar a vida e a dinâmica das escolas” e que, como tal, deverá ser “ bem
interpretado e descodificado por todos, tendo em vista a sua boa operacionalização.”

Neste contexto, enquadrado no plano de formação interno da escola
e com base num processo de intercâmbio com outras escolas profissionais, os professores da CIOR foram sensibilizados para as propostas de
mudança na política educativa, traduzidas, entre outros aspetos, nas
aprendizagens essenciais, autonomia e flexibilização curricular, domínios de autonomia curricular, perfil dos alunos à saída da escolaridade
obrigatória, cidadania e desenvolvimento, articulação curricular, equipas
educativas, acumulação de pontos de crédito, projetos de turma, equipas multidisciplinares, medidas de suporte à aprendizagem, centro de
apoio, etc.
Face a estas novas realidades, mudanças e práticas subjacentes, ainda
segundo José Paiva, torna-se necessário todo um trabalho de colheita e
partilha informativa, “numa quase catequização dos docentes e todos os
membros da comunidade educativa”.
GC
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CIOR PROCURA MAIS E MELHOR
EMPREGABILIDADE PARA OS SEUS
ESTUDANTES

A Escola Profissional CIOR acolheu, nos dias 21 e 22 de fevereiro, diretores e professores de instituições parceiras da Alemanha e Espanha,
para uma reunião preparatória, tendo em vista a elaboração de uma
candidatura ação/chave 2, no âmbito do Erasmus+, relacionada com a
empregabilidade dos estudantes que frequentam o ensino profissional.
Para Paula Pereira, da direção da escola e responsável pelo Gabinete de Projetos, para além do conhecimento de diferentes realidades e
contextos educativos e formativos existentes em vários países europeus,
pretende-se criar e desenvolver “mecanismos e estratégias facilitadores
de maior e melhor empregabilidade dos nossos alunos”.
Neste contexto, e ainda segundo esta responsável da CIOR, num “tra-
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balho de diagnóstico, acompanhamento e gestão de expetativas” serão
envolvidos os alunos, os serviços de Psicologia e Orientação Profissional, os responsáveis pelo acompanhamento da formação em contexto
de trabalho/estágios, as empresas, as universidades e estruturas descentralizadas da administração pública ligadas ao emprego e formação
profissional.
Para além da CIOR e de escolas da Alemanha e Espanha, este projeto,
com duração de 2 anos, conta ainda com instituições parceiras da Turquia e da Croácia.
GC

CIOR COLOCA MAIS DE 60
ALUNOS A REALIZAR ESTÁGIOS E
INTERCÂMBIOS EM VÁRIOS PAÍSES
DA EUROPA
Neste ano letivo e no âmbito do programa Erasmus+, a Escola Profissional
CIOR tem em curso o maior fluxo de
mobilidade dos seus alunos, em vários
países da Europa.
Presentemente, 24 alunos do 12º
ano dos cursos de Mecatrónica Automóvel, Produção Metalomecânica/
Programação e Maquinação e de Eletrónica, Automação e Comando encontram-se a realizar os respetivos
estágios profissionais, com duração de
dois meses, em empresas de Espanha,
Itália, Malta e Áustria.
“Toda esta dinâmica não só proporciona aos nossos formandos a consolidação de aprendizagens e metodologias de trabalho, como permite também um novo olhar sobre diferentes
realidades e contextos formativos e
laborais, bem como um reforço das
suas competências ao nível da autonomia e sentido de responsabilidade”,
afirmou José Paiva, Diretor Pedagógico
da CIOR, que refere ainda a importância da “consciencialização para a vivência e prática da cidadania europeia nas
suas múltiplas dimensões”.
No início de março foi a vez de vários grupos, num total de 36 alunos do
10º ano, a frequentarem os cursos de
Animação Sociocultural, Mecatrónica
Automóvel e Produção Metalomecânica, acompanhados de um professor,
se deslocarem, durante 16 dias, para
a Finlândia, Reino Unido e Grécia. No
início do terceiro período, será a vez
de 10 alunos de Instalações Elétricas e
de Eletrónica, Automação e Comando
seguirem para a Bulgária, pelo mesmo
período. Ainda segundo José Paiva, “os
alunos tiveram oportunidade de adquirirem formação em contexto escolar,
visitar empresas e instituições relacionadas com as suas áreas formativas
e conhecer novas metodologias de
aprendizagem”.
GC
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ALUNOS DA CIOR MARCAM
PRESENÇA NA ROBOPARTY
Uma equipa de alunos da Escola Profissional CIOR, do 10º ano do curso de Eletrónica, Automação e Comando, participou em mais uma edição da RoboParty, que decorreu, de 7 a 9 de fevereiro, em Guimarães.
“A CIOR é uma presença habitual neste grande evento nacional ligado à robótica, onde os nossos alunos, de forma divertida, mas extremamente pedagógica, aprendem a construir o seu próprio robô, aplicando
conhecimentos de eletrónica, programação e mecânica”, afirmou, a propósito, o Diretor Pedagógico da escola, José Paiva.
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A RoboParty, organizada pela Universidade do Minho, é um evento de
3 dias e 2 noites “non-stop”, indo já na sua 13ª edição, contando desde
o seu início com a participação de mais de 6000 jovens entusiastas por
esta área do “conhecimento, tecnologia, inovação e empreendedorismo”, sublinhou o Diretor da Escola.
A equipa da CIOR era constituída pelos alunos Henrique Pereira, João
Cardoso e Luís Silva, da turma EL25.
GC

CIOR MARCA PRESENÇA NO
ENCONTRO COMEMORATIVO
DOS 30 ANOS DAS ESCOLAS
PROFISSIONAIS EM PORTUGAL
A direção da Escola Profissional CIOR participou no Seminário Nacional - O Percurso das Qualificações em Portugal e o Contributo das Escolas Profissionais, primeira iniciativa integrada nas comemorações dos
30 anos das escolas profissionais e dos cursos profissionais, coincidindo
com a data da publicação do Decreto-Lei n.º 26/89, de 21 de janeiro, que
cria as escolas profissionais.
Este encontro, organizado pela ANESPO - Associação Nacional das Escolas Profissionais, realizou-se na tarde de 21 de janeiro, no auditório
municipal Almeida Garrett, no Porto, e contou com a presença do Ministro da Educação, Tiago Rodrigues, e do Secretário de Estado da Educação, João Costa.
Para Amadeu Dinis, diretor da CIOR e vice-presidente da direção ANESPO, “comemorar 30 anos das escolas profissionais é assinalar aquela que

é, seguramente, a mais importante alteração no sistema de ensino não
superior ocorrida nas últimas décadas”. Mais disse que esta iniciativa foi
um “momento de afirmação da força e da vitalidade” das escolas profissionais privadas e respetivas comunidades educativas e entidades parceiras.
Entre vários painéis, o referente ao da Educação e Formação - A Palavra aos Beneficiários - teve como moderador Amadeu Dinis e contou
com a presença de Cláudio Moreno - Grupo Jerónimo Martins; Jorge Ascensão - Presidente da Confederação Nacional da Associação de Pais;
Maria José Fernandes - Presidente do Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave e Nuno Drumond - Departamento de Engenharia Industrial/IE
Departamento & CBS da Continental - Indústria Têxtil do Ave, S.A.
GC
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ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO

DO PRIMEIRO PERÍODO
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ESTÁGIOS EM VÁRIOS
Os diferentes fluxos de mobilidade europeia exigem uma grande capacidade logística por parte do Gabinete de Projetos da CIOR, que, para
além de preparar e organizar os estágios profissionais, envia, durante
uma semana, um professor para acompanhar e integrar os formandos
nas diferentes empresas. Estas mobilidades enquadram-se no Programa
Erasmus+.
Neste artigo do Leituras, relatamos a Formação em Contexto de Trabalho, com a duração de 2 meses, de 24 jovens, de diferentes cursos,

das turmas finalistas do ensino profissional. Assim, quatro grupos de seis
alunos encontram-se distribuídos por conceituadas empresas e organizações de diferentes cidades europeias: alunos de Mecatrónica Automóvel, em Bilbau, Espanha e Vicenza, na Itália; alunos de Produção Metalomecânica, em Viena, na Áustria e alunos de Instalações Elétricas e de
Eletrónica, em Mosta, Malta.
CR

VICENZA, ITÁLIA
Olá Itália!
Após a chegada da comitiva portuguesa da CIOR a Vicenza, fomos
recebidos por uma equipa de profissionais em intercâmbios do ERASMUS+, a “FORTES”, que nos mostrou o alojamento, os pontos de interesse da cidade, os meios de transporte e, principalmente, as empresas
onde íamos realizar a Formação em Contexto de Trabalho. Após bastante
receio, fomos todos recebidos de braços abertos pelas empresas, tendo
tutores bastante profissionais e com vontade de ensinar, de conhecer a
nossa cultura e vice-versa.
Embora seja um país com um clima um pouco diferente, não perde a
sua beleza e interesse, com infraestruturas futuristas e antiquadas e com
uma população bastante acolhedora. Este tipo de população reflete-se
nas nossas empresas de estágio.
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Todos gostamos das empresas que nos acolheram, da atitude das pessoas que encontramos e conhecemos, como a entidade parceira da escola, “Fortes”, que nos acolheu.
Acompanhados nos primeiros dias pelo professor Diogo Domingues,
visitamos uma das maiores atrações turísticas da Europa, a cidade de
Veneza. Uma cidade maravilhosa. Conhecemos bem a cidade onde estivemos, e sempre que tínhamos tempo livre aproveitávamos ao máximo.
Gostamos muito desta experiência, pois foi uma oportunidade única
e muito útil para a nossa formação académica e futura vida profissional.
Carlos Miranda, Pedro Lemos, José Paulo Martins,
Francisco Pereira, Fábio Machado, Rafael Silva, MA10

PAÍSES DA EUROPA
BILBAU, ESPANHA
Olá Bilbau!
Foi com muita satisfação que recebemos a notícia de que a 7 de janeiro de 2019 iríamos partir para Bilbau, para fazermos a nossa Formação
em Contexto de Trabalho através do programa Erasmus+. Houve entusiasmo, misturado com receio, pois iríamos passar dois meses num país
e numa cidade totalmente desconhecidos, com costumes e tradições diferentes. Na altura, ainda não sabíamos que esta experiência nos ficaria
na memória e que iria ser enriquecedora e divertida.
Bilbau, embora seja uma cidade onde temos que andar sempre de
gorro e luvas, é cheia de beleza e encanto! As suas ruas estão repletas de edifícios com arquitetura imponente, misturando o antigo com
o moderno de uma forma muito agradável e subtil. É uma cidade muito
movimentada e cheia de vida, quer de dia quer de noite, mas ainda
assim podemos dizer que também é calma e tranquila para se viver.

ro dia uma boa relação com as pessoas que lá trabalhavam, estiveram
sempre dispostas a ensinar e a ajudar no que necessitássemos. As duas
meninas, a Soraia e a Andreia, estiveram juntas na oficina da Opel, o
Hélder ficou na oficina da Renault, o Pedro estagiou na Volvo e o Joel e o
João fizeram o estágio na oficina Motrio.
Já em casa era tudo uma zaragata! Desde os cozinhados até às limpezas, nunca ninguém queria fazer nada. Ficamos num apartamento muito
bem localizado, pois ficava perto de tudo.
Em resumo, foi uma experiência inesquecível, quer a nível profissional
quer a nível pessoal e cultural.
Gostaríamos de agradecer à CIOR e ao programa Erasmus+ pela oportunidade que nos deram de viver e trabalhar nesta cidade magnífica.
Uma experiência que todos nós repetiríamos!

Em relação às oficinas onde realizamos o nosso estágio, só temos coisas boas a dizer. Fomos muito bem recebidos e tivemos desde o primei-

Andreia Sousa, Hélder Silva, João Silva, Joel Rodrigues, Pedro Oliveira, Soraia Ribeiro,
MA9
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MOSTA, MALTA
Olá Malta!
No âmbito do programa ERASMUS+, de 10 de fevereiro a 8 de abril, um grupo de alunos finalistas da turma
Eletrónica, Automação e Comando, EL23, encontra-se a
realizar a Formação em Contexto de Trabalho em Malta.
O alojamento é bom, com uma ótima localização, perto dos locais de estágio e dos supermercados. Os pontos
turísticos estão mais afastados, mas com um ótimo sistema de transportes públicos, tornava-se fácil visitá-los.
Os tutores receberam-nos de forma excelente e tanto
nós como os tutores, demonstramos vontade de aprender e ensinar, respetivamente.
Estamos a gostar de estagiar neste país, estamos a
aprender novos métodos de trabalho da nossa área e a
aperfeiçoá-los cada vez mais.
Para concluir, estamos a gostar muito da experiência,
agradecemos muito a oportunidade dada.
Cristiano Carvalho, Diogo Rocha, João Saldanha, José Faria,
Nuno Oliveira, Pedro Aguiar, Vitaliy Kazakov, EL23

VIENA, ÁUSTRIA
Olá Viena!
A notícia de que tínhamos sido selecionados para participar no programa Erasmus +, com destino a Áustria para realizar o nosso estágio, foi
uma notícia bombástica. Ainda hoje temos o sentimento de conquista
porque sabemos dos critérios de seleção e é um orgulho enorme ser
selecionado para este pograma.
A viagem correu às mil maravilhas. Vínhamos ansiosos por pôr os pés
num novo país e de viver esta experiência única.
Fomos recebidos pela “Amadeus Association”, pessoas muito simpáticas e prestáveis.
Uma palavra chave de viver em grupo é a Organização: como éramos
6, dividimo-nos em grupos de 2 e fizemos as tarefas de forma rotativa:
um grupo cozinhava, outro punha e levantava a mesa, e o outro grupo
lavava a loiça.
Na Formação em Contexto de Trabalho, FCT, o grupo ficou dividido por
3 empresas: dois alunos estavam numa empresa mais focada na parte
manual da Área da Metalomecânica; três estavam numa empresa que
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trabalha com CNC e um aluno ficou numa empresa cuja tarefa principal
era a manutenção, uma área muito importante no nosso curso - Produção Metalomecânica, Programação e Maquinação.
A Áustria é um país bonito, com muitos pontos turísticos. Lá visitamos o Palácio da Sissi, o Palácio de Beldevedere e o parque de diversões
Prater. Este último não foi apenas um simples parque de diversões, pois
durante a noite, aos fins de semana, podemos ir para Prater Dome, que é
uma discoteca muito movimentada em Viena; gostamos também de ir à
noite aos Pubs, pois o ambiente é muito calmo e dá para passar um bom
bocado a conversar e a criar laços de amizade.
Esta experiência foi única e todos deviam lutar por tê-la, pois tudo o
que se aprende cá fora, o estilo de vida, o facto de se crescer individualmente e aprender a viver em grupo é algo que faz bem a qualquer pessoa. Esta é uma opinião unânime entre os membros deste grupo. Lutar
para conseguir vir a Viena foi a nossa melhor decisão.
Carlos Sá, César Carvalhal, João Silva,
Miguel Pereira, Pedro Araújo e Vasco Provedora, PM3

AUTO-SABÃO MA 3

A turma de Mecânica Automóvel do curso de Educação e Formação,
C1 MA3, levou a cabo uma iniciativa intitulada “Auto Sabão MA3”, com
o objetivo de angariar fundos para uma visita recreativa ao Rates Park.
A turma lavou os carros de todos aqueles que se candidatarem para o
efeito.

A turma está de parabéns, pois mostrou capacidade de mobilização e
compromisso. Também a comunidade educativa, em particular professores e funcionários, acolheu com agrado esta iniciativa.
Ana Isabel Esteves, MA3
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FÓRUM OS MEDIA E OS JOVENS

A CIOR esteve, uma vez mais, presente no Fórum Os Media e Os Jovens, promovido pela empresa Editave, que engloba a Rádio DIGITAL,
FAMA TV e Jornal OPINIÃO PÚBLICA, em parceria com a Casa da Juventude de Vila Nova de Famalicão.
Aos alunos foi pedido que idealizassem um programa de rádio para a
Digital FM em direto e uma entrevista para a Famatv. Esta foi uma opor-
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tunidade para que os alunos ficassem a conhecer a forma de fazer rádio,
televisão e jornal, bem como o trabalho diário dos profissionais de comunicação social.
O diretor pedagógico realçou a importância da participação da nossa
escola neste evento.
CR

DEPUTADOS DA CIOR NA SESSÃO
DISTRITAL DO PARLAMENTO
DOS JOVENS
À semelhança dos anos anteriores, a nossa escola inscreveu-se no
programa Parlamento dos Jovens, uma iniciativa da Assembleia da República.
A Sessão Distrital decorreu no dia 12 de março, no Teatro da Escola Sá
de Miranda, em Braga.
A nossa escola foi representada pelos deputados: Bruno Machado

(EL24), Persília Moreira (EL24) e Rafael Sá (IE17) que apresentaram um
Projeto de Recomendação sobre: “Alterações Climáticas – Reverter o
Aquecimento Global”.
Parabéns aos alunos pelo empenho e dedicação que demonstraram
ao longo de todo o processo!
Carla Saldanha, professora
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ALUNOS DA CIOR VISITAM
UNIVERSIDADE LUSÍADA

A CIOR marcou presença na atividade OPEN DAY promovida pela Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão.
Alunos de várias turmas da nossa escola puderam visitar as exposições
de trabalhos práticos realizados nos cursos de licenciaturas, contactar
com estudantes e professores em ambiente de aulas práticas e realizar
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diversas atividades lúdico-didáticas.
Foi uma atividade enriquecedora e que dotou os nossos alunos de
mais ferramentas na escolha do seu futuro.
CR

L i v r e - Tr â n s i t o
GR E T A T HU N B E R G
É U M A M E N I N A “ E S P E C IA L ”

Quando pensei em colaborar com o nosso jornal “Leituras”, ocorreu-me, de imediato, a história de Greta, as suas motivações e ambições
ambientalistas foram a minha primeira escolha.
A sueca Greta Eleonora Ernman Thunberg, ativista da causa ambiental, nasceu a 3 de janeiro de 2003.
Compra o necessário, consome o essencial, não come carne vermelha, cultiva vegetais e vive numa casa amiga do ambiente. Desloca-se de
bicicleta, usa o carro elétrico familiar quando não há alternativa e não
anda de avião.
Sim, é verdade, Greta é uma jovem de 16 anos muito “especial” e no
nosso sistema atual de ensino ela estaria sinalizada como tal, pois está
diagnosticada com a síndrome de Asperger.
Esta é uma perturbação do desenvolvimento que afeta as capacidades
de comunicação e relacionamento.

As crianças com esta síndrome exibem dificuldades no relacionamento com terceiros e interessam-se de um modo intenso por matérias muito específicas.
A sua inteligência não é afetada e a avaliar pelas capacidades de Greta
em liderar um movimento mundial de “Greve à Escola pelo Ambiente”,
não há quaisquer dúvidas.
Quando lhe perguntam porque optou por essa ação, Greta retribui
com uma outra pergunta: “Há quem diga que devia estar na escola: mas
por que razão hei de preparar-me para um futuro que pode não existir?
Não consigo esconder o orgulho que sinto por Greta ser uma capricorniana como eu. Como tal, há que ter em conta o seu aviso: “Perante
coisas erradas, posso ficar muito zangada”.
Susana Maia, professora
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Livre-Trânsito

P U E NT E D E V I Z C A Y A

Os alunos de MA9 que realizaram a Formação em Contexto de Trabalho em Bilbau (Espanha) tiveram a oportunidade de visitar a localidade
de Portugalete que fica na zona costeira, no norte do País Basco.
Em Portugalete, podemos ver a Ponte Biscaia, que foi a primeira ponte
transportadora construída com estrutura metálica.
A Ponte da Biscaia é uma ponte de transporte, concebida, desenhada
e construída pela iniciativa privada entre 1887 e 1893, que une as duas
margens da ria de Bilbau, na Biscaia, Espanha. Foi inaugurada em 1893,
sendo a primeira no mundo com estas características.
A ponte, que recebe vários nomes, ficou com o nome oficial de “Ponte
de Vizcaya”, mas também é chamada de “Ponte Pênsil”, “Portugalete”,
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“Guecho” e “Bilbao”. Igualmente denominada de “Ponte Palácio” em homenagem ao seu arquiteto, Alberto Palacio.
A ponte liga a cidade de Portugalete ao bairro de Las Arenas, que pertence ao município de Guecho / Getxo, nas margens da Ria de Bilbao.
A sua construção foi devida à necessidade de unir as zonas balneares
existentes nas margens do rio, destinadas à burguesia industrial e aos
turistas do final do século XIX, no entanto, a ponte não podia afetar a
navegação, razão pela qual o seu desenho é diferente e inovador.
Sem dúvida, um local de visita obrigatória em Bilbau!
Miguel Fernandes, professor

Testemunhos
de Ex-Alunos
A dr i a n a Fe r n a n d e s , A S C 7
CIOR: três anos incríveis
Tantas experiências, tantos momentos bons, outros menos bons.
Era uma rapariga muito tímida e, quando entrei para a CIOR, isso
teve de mudar. O meu curso, Animação Sociocultural, assim o exigia.
Fiz coisas que nunca antes me tinha imaginado a fazer.
Logo no final do 1º período do 10º ano, tive de andar por várias
instituições e algumas ruas do concelho caracterizada de mendigo. O
que mais marcou esse 1º ano, para mim, foi, sem dúvida, a primeira
grande atividade organizada pela minha turma, apresentada na Casa
das Artes, com o grande auditório completamente cheio. Foi só a primeira de muitas ao longo dos 3 anos. Claro que a verdadeira “prova
de fogo” foi a Feira Medieval, no 12º ano. Muitos meses a trabalhar,
com muitas gargalhadas, muitas lágrimas, muitas horas na escola, mas
aquele último cortejo no domingo à noite que ditava o fim de tantos
meses... Ui! É uma mistura de sentimentos inexplicavéis.
Ao longo de todo o percurso escolar, foram-se criando laços com

todos os professores (mesmo não sendo nossos professores) que sempre nos ajudaram em todos os sentidos, os funcionários da escola a
quem a gente carinhosamente chamava de “tios”, que sempre nos
trataram como verdadeiros sobrinhos, os nossos colegas de outras
turmas que muitas vezes também nos ajudaram. E claro com a minha
turma que apesar de todos aqueles desentendimentos normais entre
colegas, deixou muitas amizades fortes e, mesmo hoje, passados estes
anos todos, tentamos sempre manter o contacto entre toda a turma.
Se a CIOR teve influência naquilo que sou hoje? Completamente.
Muito devido ao curso e a um excelente diretor de curso que nos ensinou a ser Animadores e, acima de tudo, a ser “alguém na vida”. Aquele
que muitas vezes nos “atirava aos lobos” e nós éramos obrigados a
desenrascarmo-nos, a fazer as escolhas certas e saber dar a volta às
escolhas erradas. Sim, já fui selecionada para um emprego exatamente
por ter sido aluna da CIOR e do professor Bessa.
Agora, olhando para trás, só tenho a dizer: QUE SAUDADES... Ficam
as boas memórias passadas na escola com a minha turma e não só.
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Daily-English
Our expectations about the
Erasmus+
Rúben Loureiro - “I hope to
have a good time with my friends
while I have fun and it will be a
good experience because I will be
able to practice my English and
see a different country.”

We are from PM5, a metal mechanic production course and we
are going to participate in the
Erasmus + program that will take
place in Greece from April 1 to 16.
We are all with high expectations
and we expect to live a great experience at all levels, and we hope
to come back from this great experience happy and fulfilled.

João Pinto - “My expectations are high because I want to
get in touch with other schools
and companies in the area of my
course.”

Carlos Sousa - “I think it will
be fine. I hope it´s going to be a
unique experience.”

Miguel Alves - “With this trip
I hope to be able to diversify my
cultural baggage, and to learn another language.”

Francisco Nunes - “I hope to get
to know a new culture and the diversity of the country.”
Emanuel Vilaça - “With this trip I intend to develop my language skills.”
César Ferreira - “I hope to meet new people and different cultures.”
Miguel Rodrigues - “My expectation is to know more about the Greek
culture.”

João Bezerra - “I hope it will be a good experience and that I can get to
know a country with a very different culture.”
Ana Silva - “With this trip I intend to know a new culture, as well as a
new country.”
Class PM5

Spring… At Last !
On 21 st March class MA11 and the English teacher took the opportunity to do an outdoor activity at Parque da Devesa in Famalicão.
On that day, the weather was sunny and warm, exactly like Spring
should be. Together we walked, talked and laughed on the way. When
we got there some students were already hungry and had to stop at
the fast food restaurant before doing some exercise…Portuguese indeed.
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Students and teachers liked it a lot and agreed that it must be repeated another time.
Better than anything else are the experiences, feelings and the memories we recall from that day, still here are some pictures to eternize the
day.

Class MA11

Teacher Susana Maia

Brexit FAQ
What is Brexit?
Britain + exit = Brexit.
It´s the idea (once unthinkable) that the Brits will leave the European
Union.
Why does the UK want to leave the EU?
On 23 June 2016 the UK held a referendum on leaving the EU. Voters in England, Scotland, Wales and Northern Ireland voted ‘remain’ or
‘leave’ in response to the following question:
‘Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union’? 51.89% of voters voted to leave the
EU.
Will UK leave the EU on 29 March 2019?
On 29 March 2017 the UK officially informed the EU of its intention to
leave by invoking article 50 of the Treaty on European Union. The UK
will leave the EU on 29 March 2019.
The UK and EU are now concluding an agreement on the conditions of
the UK’s departure from the EU. The UK and EU will negotiate the exact
details of this new relationship after the UK’s departure.
What does the withdrawal agreement say?
The withdrawal agreement covers some of these key points:
- How much money the UK will have to pay the EU in order to break
the partnership - that’s about £39bn
- What will happen to UK citizens living elsewhere in the EU, and
equally, what will happen to EU citizens living in the UK
- How to avoid the return of a physical border between Northern Ireland and the Republic of Ireland when it becomes the frontier between
the UK and the EU
A length of time, called the transition period, has been agreed to allow the UK and EU to agree a trade deal and to give businesses the time
to adjust.
That means that if the withdrawal agreement gets the green light,
there will be no huge changes between 29 March 2019 and 31 December 2020. Dates may change, however, depending what happens as a

result of the Prime Minister, Mrs. Theresa May, asking the EU for Brexit
to be delayed.
Why is Brexit back in the news?
The deal was agreed by the UK and the EU in November 2018, but it
also has to be agreed by British Members of Parliament (MPs) - and
they have so far voted against it twice.
Now more votes are taking place to determine the UK’s future.
Mrs. Theresa May, is forging ahead with what she has called her Brexit
Plan B. In un-Plan-B-like fashion, the strategy is to stick with Plan A, while
trying to wring more concessions out of the European Union.
The UK may not now leave on 29 March as previously planned. Mrs
May wanted to delay the Brexit by three months to 30 June.
On the 21st march, the EU agreed on a plan to delay Brexit until May
22, 2019, if MPs approve the withdrawal agreement. If ministers do not
back the deal then the EU will agree to a shorter delay until April 12.
What difference will this make?
The decision MPs make will shape the UK’s economy and society for
decades to come, influencing incomes, job prospects and much else besides. There may also be some more immediate consequences.
Many fear a no-deal Brexit will cause chaos at ports, disruption to
food and medical supplies and long-term economic damage, with big
multinational companies moving out of the UK.
Research done by Daniel Silva, Marco Oliveira, João Melo, Diogo Martins, PM5
Teacher Paula Pereira

CIOR Pancake Day
It always falls 47 days before Easter so the date moves but it will
always be between February 3rd and March 9th.
This year Pancake Day was Tuesday,
March 5th.
At Cior it was celebrated on Monday
11th March. Classes AC2, CNC2 and EI2
celebrated this special day by making
pancakes and waffles for the school
community. Thanks to everyone’s contribution, 2019 Pancake edition was a
success! It was a fund-raising activity
to finance a school trip for the 3rd term.
All students and teachers involved in
this activity thank all participants.
What is Shrove Tuesday?
Shrove Tuesday is the day that

precedes Ash Wednesday. As it is determined by Easter, for which the
actual date changes on an annual basis.
Why pancakes?
Pancakes are now forever associated
with Shrove Tuesday as it is a sort of
all-in-one way of using up some fatty
foods before Lent.
In the past the idea was for families to clear out their cupboards and
remove the fattening foods (normally
the tempting ones) so they aren’t in
their house during Lent.
Eggs, milk and sugar aren’t traditionally eaten in fasting season, so need to
be eaten before Lent.
Now it’s your turn to start flipping
your pancakes!!

Teacher Natália Luciano
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InternaCIORizando
Gabinete de Projetos

O segundo período deste ano letivo foi de trabalho intensivo
para o Gabinete de Projetos. A par da implementação dos projetos aprovados, que requereram a preparação das mobilidades e
das atividades, foi necessário investir no estabelecimento de contactos com novos parceiros, de modo a projetar as candidaturas
para 2019/2020.
Na ação KA1 foi submetida, nos mesmos moldes, a candidatura
do projeto GPS – Get Professional Skills in Europe. Este prevê a
mobilidade para alunos que no próximo ano serão recém-graduados, estarão a frequentar o 10º ano, o 12º ano, bem como para
o staff da nossa escola.
Na ação KA2 – parcerias, numa perspetiva de enriquecimento

MOBILIDADE DE ALUNOS FINALISTAS
Neste segundo período do ano letivo, foram 26 os alunos das turmas
finalistas que partiram para a sua aventura ERASMUS +. Os alunos das

do projeto educativo da Cior, os elementos do gabinete de projetos contactaram e foram contactados por diversas Entidades/
Escolas, no sentido de reforçar sinergias para um trabalho de investigação e partilha de boas práticas nos domínios educativos.
Assim, foram apresentadas 4 candidaturas: “Celebrating past to
build the future”, “Z-Generation against discrimination”, ambos
coordenados por um parceiro da Turquia; “Connecting Generations”, coordenado por uma Escola de Espanha e “Train, work
and succeed in Europe”, coordenado por uma Escola da Alemanha. Os dados estão agora lançados e ficamos a aguardar pelos
resultados.

O mesmo sucedeu com o Ricardo e o Joel, em Berlim. Ambos tiveram
boas propostas de trabalho, mas decidiram apostar, para já, nas suas carreiras em Portugal. Só lamentaram não ter tempo suficiente para desenvolver as suas competências linguísticas. As jovens que foram para Itália,
a Susana, a Nádia, a Cláudia e a Vanessa, manifestaram-se muito satisfeitas com esta experiência de trabalho. Todos os alunos fizeram alusão às
metodologias de trabalho que lhes permitiram adquirir uma nova visão
do mundo laboral e novas competências profissionais, o que se revelou
uma mais-valia para a sua formação.
Lembramos que estes estágios pós-conclusão do curso, são totalmente financiados e que, para além da viagem, do alojamento e do apoio
na procura de empresas, os jovens têm direito a uma bolsa de subsistência, durante a duração da mobilidade. Assim, aos alunos do 12º ano,
recomendamos que ponderem candidatar-se às 8 vagas previstas para o
próximo ano letivo.

turmas de Mecatrónica Automóvel (MA9/MA10) foram distribuídos por
empresas parceiras em Bilbao – Espanha; Vicenza – Itália e Berlim – Alemanha. Do feedback obtido, a experiência foi muito positiva a todos os
níveis.
Por sua vez, os alunos da turma de Eletrónica (EL23) rumaram ao calor
de Malta, enquanto os alunos de Produção Metalomecânica (PM3) seguiram para o Inverno Austríaco, em Viena.

MOBILIDADE DE ALUNOS RECÉM-GRADUADOS
Já estão de regresso os nossos
recém-graduados, que realizaram um estágio ERASMUS + de
100 dias. A Ana e o Luís gostaram
muito de trabalhar com crianças
com necessidades educativas
especiais e adoraram Londres;
estão mesmo a pensar lá voltar,
pois tiveram uma proposta de
trabalho, que só não se efetivou devido aos constrangimentos do Brexit.
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MOBILIDADE DO 10º ANO
No final do primeiro período foram selecionados os alunos de todas
as turmas do 10º ano, para participarem nas mobilidades de 16 dias em
Escolas e Centros de Formação Europeus. E num vaivém de recolha de
informação, documentação e contacto com os parceiros, o Gabinete de
Projetos conseguiu, finalmente, agendar o programa de trabalho para o
parceiro mais longínquo – a Finlândia. Doze alunas e dois professores da
turma ASC17 estiveram em Lathi de 08 a 23 de março. No final do mês

de março, foi a vez das turmas MA13 e MA14 rumarem a Wrexham, no
País de Gales e da turma de PM5 partir para Thessaloniki, na Grécia. A
mobilidade dos alunos de IE18/EL25 decorrerá em Plovdiv na Bulgária e
está agendada para o início do terceiro período.
ACOLHIMENTO DE ALUNOS
Chegaram de Madrid no dia 18 de março, 4 alunos dos cursos de
Farmácia e Informática que irão fazer uma mobilidade Erasmus + em
Portugal. Sendo a Escola Profissional Cior a Entidade de Acolhimento,
as Farmácias de Nine e de Calendário e a Empresa Famasete serão as
Entidades onde desenvolverão os estágios de 12 semanas em Vila Nova
de Famalicão. Também no período de um de abril a sete de junho, um
aluno de Santiago de Compostela vai realizar o seu estágio na Editave
Multimédia, Lda.
ACOLHIMENTO DE PARCEIROS
O primeiro trimestre de 2019
foi profícuo em visitas de parceiros, que quiseram conhecer a
nossa Escola e partilhar connosco os seus projetos de trabalho
e de formação. Em janeiro acolhemos o Diretor Comercial e a
Diretora de Recursos Humanos
da Empresa Espanhola ZAYER, Javier Olcoz e Elena Izquierdo, que
ficaram muito agradados com a nossa Escola e nos retribuíram o convite
para conhecermos a empresa.
Foi também em janeiro que o professor Joaquín Robollar, da Escola
Pompeu Fabra, em Badalona –
Barcelona, quis conhecer a Escola e retribuir a visita que o nosso
Staff lhe fez, no final do ano letivo 2017/2018. Nesta visita foi
assinada uma carta de parceria,
tendo em vista o acolhimento de
alunos espanhóis, no âmbito das
mobilidades Erasmus +.

Já no mês de fevereiro, acolhemos os nossos parceiros das
Escolas de Schwandorf e IES de
Palma de Maiorca, para conhecerem a escola e participar numa
reunião preparatória da candidatura ao projeto de parceria KA2
“Train, work and Succeed in Europe”, submetido em março.
No mês de março foi a vez do Ernesto Sarrion, da Entidade Oneco situada em Sevilha visitar a Escola,
e do professor Giuseppe Lavi, da
Escola Athenee Royal de la Rive
Gauche, de Bruxelas, que participou nas atividades de formação
tecnológica do curso de Mecatrónica Automóvel e reuniu com
o gabinete de projetos e com a
direção pedagógica.
PROJETO KA2 – TRACK IT, DON’T LOSE IT
O último período de formação do projeto de parceria Track It, Don’t
Lose It, decorreu na nossa escola, de 24 a 30 de março. Neste encontro estiveram envolvidos dois professores e seis alunos do Lycée Louis
Blériot de Trappes – França, dois professores e cinco alunos da Escola
Técnica de Limassol, no Chipre e ainda uma equipa de alunos (EL24) e
professores da Cior. Durante a semana deu-se continuidade ao trabalho
iniciado em outubro, em França, com o desenvolvimento do trabalho no
campo do empreendedorismo e da criação de empresas, sendo também
apresentada a versão final da base de dados construída durante o projeto. O grupo pôde ainda participar no programa cultural, que incluiu
visitas às cidades de Braga, Guimarães e Porto.
PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL ERASMUS +
Os três elementos do Gabinete de Projetos participaram, no dia 14 de
fevereiro, numa ação de formação e apoio à elaboração de candidaturas,
realizada pela Agência Nacional Erasmus + em Vila Verde.
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Ciência

aos quadrados

Arcélio Sampaio, professor
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1.d
2.f
3.a
4.i
5.g
6.b
7.h
8.j
9.e
10.c

Soluções
Exercício 1

1. Apesar de já ser muito tarde, ainda vou escrever um e-mail.
2. Antigamente havia menos assaltos.
3. Esta notícia já foi dada por todos canais.
4. Eu nunca vou ao cinema à noite.
5. Quando pedi a conta, tu já tinhas pago.
6. Eles só lhe deram o troco correto depois de ele reclamar.
7. Ele esperou pelo autocarro por/durante uma hora.
8. De acordo com a notícia, o ladrão já foi apanhado.
9. Ele voltou para o/do Porto de avião.
10. Ultimamente tenho visto a Helena na Faculdade.

Soluções
Exercício 2

1.

Entretanto
B e m E s c r e ve r
Carla Susana Azevedo, professora

Sem olhar para a coluna B, vê se sabes qual é o médico
especialista que se ocupa dos problemas relacionados com
cada uma das especialidades que se encontram na coluna

A. Em seguida, confirma as tuas respostas, relacionando os
elementos de cada coluna.

A

B

1. pele

a. estomatologista

2. ossos

b. gastroenterologista

3. dentes

c. obstetra

4. crianças

d.dermatologista

5. mente

e. cardiologista

6. estômago

f. ortopedista

7. olhos

g. psiquiatra

8. ouvidos, garganta e nariz

h. oftalmologista

9. coração

i. pediatra

10. partos

j. otorrinolaringologista
2. Encontra o erro.
Cada frase tem 1 ou 2 erros. Encontra-os e corrige-os.

1.
2.
3.
4.
5.

Apesar de já é muito tarde, ainda vou escrever um
e-mail.
Antigamente houve menos assaltos.
Esta notícia já foi dado pelos todos canais.
Eu vou nunca ao cinema na noite.
Quando pedi a conta, tu já tinhas pagado.

6.

Eles só deram-lhe o troco correto depois de ele
reclamou.
7. Ele esperou para o autocarro para uma hora.
8. De acordo da notícia, o ladrão já fui apanhado.
9. Ele voltou no Porto com avião.
10. Ultimamente via a Helena em Faculdade.

R a i z Q u a d r a da
D i a d o P i - O Nú mero Sem F i m
No dia 14 de março, celebra-se o Dia do Pi. O Pi é o resultado
da divisão da circunferência de um círculo pelo seu diâmetro.
Independentemente do seu tamanho, o valor é igual para todos
os círculos: 3,14159265358979323… sem encontrar fim.
A evolução do número Pi
A história do Pi remonta ao tempo dos egípcios, ou seja,
há mais de 4000 anos. Embora, nessa altura, não fosse
ainda designado pela letra grega que o tornou famoso.
O registo mais antigo que se conhece é
o do célebre Papiro
de Rhind (1650 a.C.),
onde podemos ler
que “a área de um círculo é
igual à de um quadrado cujo
lado é o diâmetro de um círculo subtraído à sua nona

parte”. Feitas as contas, isto significa que o autor do papiro, um
escriba de nome Ahmes, considerava que Pi era aproximadamente 3,1605. Mais ou menos na mesma altura, os babilónios
obtiverem o valor aproximado de 3,125.
Por volta do séc. III a.C., o matemático grego Arquime[ 33 ]

des conseguiu uma aproximação para o valor do Pi igual a 3,142.
Usando a mesma técnica de Arquimedes, Ptolomeu conseguiu
uma estimativa de 3,1416. Mais tarde, por volta do séc. V, os
chineses conseguiram a estimativa de 3,14159. E assim foram
sendo melhoradas as estimativas ao longo dos anos.
É de salientar que todas estes cálculos eram feitos à mão
e demoravam anos e anos de trabalho intensivo . Mais
recentemente, com o aparecimento dos computadores, já foi
possível calcular o valor do Pi com milhões de casas decimais .
Este número é estudado há mais de 4000 anos, mas as suas
propriedades continuam a ser investigadas, procurando-se inventar novos e mais poderosos métodos que permitam calcular
o seu valor.

494459230781640628620899
• Não existem zeros nos primeiros 31 dígitos do Pi.
• Em inglês, a pronúncia do nome da constante e da palavra tarte (pie) são muito semelhantes. Por isso, existe a
tradição de comer tartes nesse dia.
• Em 1995, Hiroyuki Goto memorizou 42.195 casas decimais de π, definindo um novo recorde mundial. Atualmente, outro japonês, Akira Haraguchi, já memorizou 100.000
dígitos. Alguns estudiosos especulam que o japonês é mais
adequado do que outros idiomas para memorizar sequências de números.
• Com a tecnologia atual, o valor de π já foi calculado
com mais de oito quadriliões de casas decimais depois da
vírgula .

O Dia do Pi
O dia 14 de março (3/14 nos EUA) foi escolhido para celebrar o Dia do número PI por causa dos seus 3 primeiros dígitos
(3,14). Larry Shaw, considerado por muitos o “Príncipe do Pi”,
foi o fundador desta data comemorativa.
A primeira celebração ocorreu, em 1988, em São Francisco,
no Museu Exploratorium, na qual público e funcionários marcharam à volta do museu formando círculos.
Já em 2009, foi aprovado, oficialmente, o dia 14 de março
como o Dia do Pi, de forma a encorajar professores e alunos a
celebrá-lo com atividades educativas e a promover o ensino da
Matemática.
Sabem quantas casas decimais do Pi já foram descobertas? Ou
que recordes do Guiness associados a este número já existem?

• No episódio “Wolf in the Fold”, da série Star Trek, Spock elimina o maligno computador ordenando que “calcule
o último dígito do valor de Pi”.
• O chinês Lu Chao mantém o atual recorde do Guinness
por recitar a maior sequência dos dígitos de Pi, ao recitar
67.890 números em 24 horas e 4 minutos.

Algumas curiosidades sobre o Pi
• Foi o matemático suíço Leonhard Euler que, em 1737,
deu a conhecer o símbolo π para representar este número.
• O Pi aparece em inúmeras fórmulas nos mais diversos
ramos da Ciência.
• As primeiras 100 casas decimais de π são: 3.14159265
358979323846264338327950288419716939937510582097
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CR
Fonte: https://blog.science4you.pt

C u r i os i da de s
Carla Oliveira, professora

A C i ê n ci a do Amor
O amor é um verdadeiro fenómeno científico! Quando estamos apaixonados, o nosso corpo
tem imensas explosões químicas a acontecer. É um fenómeno
neurobiológico, ou seja, apesar
de ser o nosso coração que bate
quando vemos a pessoa amada, é
no cérebro que acontece a magia,
como quem diz as reações químicas.
Reações Neurobiológicas
Neste processo, o nosso cérebro manda libertar mensageiros
químicos, os verdadeiros cupidos! Estes mensageiros são as
chamadas hormonas – a adrenalina, a dopamina, a norepinefrina, a serotonina, e a oxitocina.
Todas estas “inas” encontram-se
ligadas a um sistema de recompensa que temos no nosso corpo, causando em nós felicidade e
um verdadeiro frenesim interior.
A adrenalina é a primeira substância a ser produzida pelo
nosso corpo. Suscita sensações de euforia, taquicardia, tensão
e suor. Isto acontece muitas vezes quando vemos a pessoa de
que gostamos ou até mesmo quando recebemos aquela mensagem que tanto esperávamos.
A norepinefrina causa alegria excessiva e coração acelerado.

Neste caso, este neurotransmissor tem o poder de te tirar o sono
durante a noite. E oferece-te ainda um bonito par de olheiras para
usares no dia seguinte!
O corpo liberta também dopamina, que é a que nos faz sentir
felizes só com um sorriso e com
um olhar. Esta é também responsável pelas sensações de recompensa que nos levam a criar
certos hábitos. Se não percebes
porque é que não consegues passar um dia sem ver a pessoa que
gostas, então podes culpar a dopamina!
Por fim, temos a serotonina,
que pode ser a culpada desta
loucura do amor e que nos pode
fazer perder o controlo. Quando
temos baixos níveis de serotonina, podemos ficar obcecados. Na
verdade, este facto até leva a que os apaixonados sejam muitas
vezes comparados a pessoas que são obsessivo-compulsivas.
Há ainda a hormona do carinho, a oxitocina, que quando
damos abraços ou beijinhos nos fazem sentir sensações muito
agradáveis!
São estas hormonas que nos fazem querer estar sempre a dar
mimos aos nossos mais-que-tudo.

A C i ên ci a do Ál cool
Algumas substâncias químicas estão tão ligadas à nossa vida ou à nossa civilização que já nem nos referimos a elas como substâncias químicas.
É o caso do álcool, mais propriamente o etanol. Faz parte de uma família
numerosa, que inclui membros como o metanol (que é venenoso) ou o
etilenoglicol, usado como anticongelante. O etanol é o único da família
produzido para consumo humano desde os alvores da civilização – razão
pela qual é conhecido simplesmente por álcool.
A química do álcool
no nosso organismo –
que é o mesmo que
dizer “os efeitos do
álcool sobre o nosso
organismo” – já é bastante conhecida. Contudo, ainda existem muitos mitos associados ao álcool – por exemplo, o mito de que o álcool aquece. Na verdade, o álcool é
um vasodilatador periférico, isto é, aumenta o afluxo de sangue à periferia do corpo: às mãos, aos pés, ao rosto, e toda a pele em geral. Em situações de exposição ao frio, o nosso corpo protege-se afastando o sangue
dessas zonas periféricas, mantendo-o quente no interior do corpo, junto
a órgãos essenciais como o coração. O álcool contraria essa medida de

segurança do
nosso corpo, levando o sangue
quente até às
extremidades –
o que resulta na
tal sensação de
calor, mas que
pode também
resultar na morte por hipotermia!
Mas o álcool é um bom exemplo de que é a dose que faz o veneno. O
consumo moderado de álcool não é considerado prejudicial. Há mesmo
estudos que sugerem que o álcool consumido em pequenas quantidades
tem efeitos positivos sobre o aparelho cardiovascular. Já o consumo excessivo está claramente associado a problemas que incluem – entre muitos outros – a hipertensão, a demência prematura, a falência do fígado e
problemas de desempenho sexual. A escolha é sua…

Fonte: http://www.aquimicadascoisas.org
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Check-List
Entre- Cap a s
Ken Follett
Um dos autores mais lidos no mundo, com
cerca de 100 milhões de leitores, Ken Follett
nasceu a 5 de junho de 1949, em Cardiff, no
País de Gales, e licenciou-se em Filosofia no
University College, em Londres. Começou a
sua carreira como jornalista no South Wales
Echo e, mais tarde, no London Evening News.

Trocou a profissão de jornalista pela de editor
e continuou a escrever no tempo livre. A sua
primeira obra foi publicada, em 1978, com o
título Eye of the Needle, um thriller que venceu o Edgar Award e deu origem a um filme.
Vive em Londres com a mulher, a deputada
Barbara Follett, e os seus dois cães Labrador.

Em A Queda dos Gigantes, o
primeiro volume da trilogia “O
Século”, as vidas de 5 famílias americana, alemã, russa, inglesa
e escocesa - cruzam-se durante o
período tumultuoso da Primeira
Grande Guerra, da Revolução Russa e do Movimento Sufragista.
Neste primeiro volume, que
começa em 1911 e termina em
1925, travamos conhecimento
com as cinco famílias que nas suas
sucessivas gerações virão a ser as
grandes protagonistas desta trilogia. Os membros destas famílias
não esgotam porém a vasta galeria de personagens, incluindo mesmo figuras reais como Winston Churchill, Lenine e Trotsky, o general
Joffreou ou Artur Zimmermann, e irão entretecer uma complexidade
de relações entre paixões contrariadas, rivalidades e intrigas, jogos
de poder, traições, no agitado quadro da Primeira Grande Guerra, da
Revolução Russa e do movimento sufragista feminino. Um extraordinário fresco, excecional no rigor da investigação e brilhante na reconstrução dos tempos e das mentalidades da época.

Depois do extraordinário êxito e repercussão internacional alcançado pelo primeiro livro da trilogia, “O Século”, retomamos a história
no ponto onde a deixámos com o segundo livro O Inverno do Mundo.
Berlim, 1933. Violentas mudanças sacodem a cidade e prenunciam o período de instabilidade que
o mundo está prestes a enfrentar. O
segundo volume da trilogia “O Século” começa com a ascensão de Hitler
ao poder na Alemanha e a Guerra
Civil Espanhola.
A segunda geração das cinco famílias, cujas vidas acompanhámos
no primeiro volume, assume pouco
a pouco o protagonismo, a par de
figuras históricas e no contexto das
situações reais, desde a ascensão do
Terceiro Reich, através da Guerra Ci[ 36 ]

vil de Espanha, durante a luta feroz entre os Aliados e as potências
do Eixo, o Holocausto, o começo da era atómica inaugurada em Hiroxima e Nagasáqui, até ao início da Guerra Fria. Como no volume anterior, a totalidade do quadro é-nos oferecido como um vasto fresco
que evolui a um ritmo de complexidade sempre crescente.

Este terceiro volume da trilogia “O Século”, No Limiar da Eternidade, começa em 1961 com a construção do Muro de Berlim já em
plena Guerra Fria. As figuras principais são os descendentes das cinco famílias de diferentes nacionalidades (americana, alemã, russa,
inglesa e galesa), que conhecemos em A Queda dos Gigantes e con-

tinuámos a seguir em O Inverno do Mundo.
Enquanto as decisões tomadas nos corredores do poder ameaçam
a extremar os antagonismos e a originar uma guerra nuclear, as cinco famílias que têm estado no centro desta trilogia, voltam a entrecruzar-se numa inesquecível narrativa de paixões e conflitos durante
a Guerra Fria.
Estas personagens estão de alguma forma envolvidas na crise dos
mísseis de Cuba, na luta pelos direitos civis e outros grandes movimentos de massas, nos assassinatos do presidente John Kennedy,
do seu irmão Robert Kennedy e de Martin Luther King. A partir dos
anos sessenta assistem ao nascimento da música pop e à difusão do
rock. Tomam parte em movimentos contra os escândalos presidenciais nos Estados Unidos, e encontramo-los combatendo os regimes
comunistas nos anos oitenta. Este volume termina com a queda do

Muro de Berlim, em 1989.
Nesta saga empolgante que agora se conclui, Ken Follett conduz-nos, em No Limiar da Eternidade, através de um mundo que
pensávamos conhecer, mas que
agora nunca mais nos parecerá o
mesmo.
Ao abraçar um projeto tão ambicioso como relatar um dos séculos mais dramáticos da história
da humanidade, Ken Follett supera-se e faz um trabalho admirável
ao entrecruzar o dramatismo das
histórias pessoais e a complexa intriga que se desenrola num palco
global.
Augusta Salgado

José Alberto Salgado, Escritor Famalicense
José Alberto Salgado nasceu em Joane, em 1947. Na sua vida profissional, exerceu cargos de responsabilidade na indústria petrolífera, em plataformas offshore e em centrais nucleares, um pouco por
toda a Europa. O gosto pelo desenho começou muito cedo. Os seus
tempos livres eram ocupados em trabalhos de desenho e pintura
a óleo, tendo feito algumas exposições. Ingressou na Faculdade de
Belas-Artes da Universidade do Porto (FBAUP), mas não chegou a
concluir o curso. Filho de pai jornalista, o gosto pela escrita chegou
naturalmente. Em 2015, publicou o seu primeiro romance, Uma História Quase Verdadeira. Seguiu-se, em 2019, o segundo romance: O
Cais das Incertezas.

Uma história quase verdadeira
Uma fuga de casa aos catorze anos foi o ponto de partida para
uma aventura que levaria Afonso a correr o mundo e a passar por
situações inimagináveis. Tudo começou durante a ditadura imposta
por Salazar, numa Lisboa dos anos sessenta, que exalava um intenso
cheiro a homossexualidade e pedofilia. A fome, as noites frias em
Campolide, a PIDE, a emigração clandestina, uma incursão pelos
bastidores da pena de morte em França e muitos outros dramáticos
acontecimentos que o autor quis partilhar.

O Cais das Incertezas
Lisboa, 1937. A cidade é a porta de saída para muitos judeus perseguidos pelas garras de Hitler. Pelos hotéis, praças e esplanadas lisboetas, uma multidão acossada espera a passagem para a América
e a liberdade.
Berta e Elisa Kullmann são duas refugiadas entre milhares. Aguardam a chegada de Leo, pai e marido, negociante de diamantes, que
ficou na Alemanha. Mas os dias, as semanas, os meses passam. De
Leo nem sinal. Onde estará? O ambiente é hostil: Lisboa está infestada de espiões; em Espanha, a guerra civil rebenta; a Gestapo e a
PVDE, antecessora da PIDE, procuram os diamantes dos Kullmann.
Figuras sinistras preparam-se para atacar. Berta e Elisa, cercadas,
não podem confiar em ninguém. Mas entre o Chiado e o campo de
concentração de Buchenwald, passando pelos bares de alterne do
Cais do Sodré, o inesperado acontece. Uma refugiada judia e um
agente da PVDE descobrem o amor - vencerá ele o ódio?
MC
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Úl tima Fila
Pedro Veloso, professor
Adaptado de c7nema.net

da Netf lix
Mad elein e Mcca nn - A Polé mica Série Docu men tal

A série documental de 8 episódios
da Netflix vai muito além da investigação criminal.
À primeira vista parecem excessivos os oito episódios desta nova
série documental da Netflix, O Desaparecimento de Madeleine Mccann,
mas no final das contas, uma boa
orquestração na montagem, seleção
de material de arquivo, múltiplas entrevistas, recriações e a “pesca” de
muitos tópicos que vão para além
do caso em si, fazem um bom ponto
de vista abrangente de todo o caso.
A começar na forma como a polícia
portuguesa e inglesa agiram e ainda
a
agem, o modo como a imprensa - muitas vezes manipulada - moldou
os
envolvid
nomes
outros
imagem de Kate e Gerry Mccann e de todos os
rta
perante o público, e como a esperança é a última a morrer na descobe
da verdade.
Construído na forma de um sedutor thriller de investigação, primeiro
e
seguimos uma narrativa que aos poucos nos leva até à responsabilidad
de
teoria
a
do casal Mccann no desaparecimento da criança (seguindo
Gonçalo Amaral, da PJ, que ainda hoje defende isso), para a seu tempo
abandonar progressivamente essa linha de pensamento, ilibando-os e até
apontando o dedo à imprensa por terem moldado a opinião pública em
ou
relação ao caso, a partir de provas forenses que se vieram a revelar falsas - ou inconclusivas.
Mas vamos por partes...
O Desaparecimento de Madeleine Mccann

análise de um local, que já por si seria difícil, já que era um espaço
alugado a muita gente ao qual o pessoal de limpeza do aldeamento
turístico tinha acesso.
Os bloqueios nas estradas, ou a falta deles, são também mencionados, dando a clara sensação pelos diversos testemunhos que a
nossa polícia, apesar de ser considerada das melhores do mundo,
não estava preparada para investigar este tipo de crime, para além

de ter meios muito limitados na região do Algarve.
Seguimos depois para o primeiro suspeito do desaparecimento
da menina, Robert Murat, britânico que vivia na área e que inicialmente serviu de tradutor entre os ingleses (turistas, familiares ou
amigos dos Mccann) e a polícia portuguesa. De tradutor a pessoa
estranha - que parecia querer dar nas vistas - a suspeito e arguido
foi um passo. Com essa suspeita, arrastou-se também o nome do
russo residente em Portugal Sergey Malinka, o qual - segundo as
suas palavras - apenas tinha uma relação profissional com Murat
por lhe ter construído um site. Uma chamada entre os dois na noite do desaparecimento da pequena foi também suficiente para o
ligar ao desaparecimento. Resultado? Casa invadida, computadores arrestados, ele detido. Os discos rígidos apagados em computadores que tinha na sua casa, que diz serem de alegados clientes,
inspiram a imprensa a teorizar sobre redes de pedofilia online e no
seu envolvimento.
O Pacto de Silêncio
Nesta fase, a teoria que vigorava era ainda a do rapto, mas foi

O primeiro episódio desta série documental narra o desaparecimento
da pequena criança de três anos na noite de quinta-feira, 3 de maio de
2007, quando estava num apartamento na Praia da Luz, Algarve, Portugal, onde tinha sido deixada sozinha pelos pais com os seus dois irmãos.
A atuação dos pais e da polícia, bem como a entrada do jornalismo
em cena, é vista com pouco detalhe, embora prime o sentimento de
que a GNR e a PJ chegaram tarde de mais à cena do crime. Quando as
forças da lei chegaram, foi o caos. O apartamento dos Mccann estava
contaminado por dezenas de pessoas que passaram pela casa, nessa
mesma noite, o que viria a dificultar os procedimentos posteriores na
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com a entrada das jornalistas Margarida Davim e Felícia Cabrita
em cena, num artigo chamado Pacto de Silêncio, que os olhos da
imprensa começaram a dirigir-se mais para os pais, em particular
porque o duo de profissionais encontrou inconsistências nos relatos dos Mccann e dos seus amigos com quem supostamente tinham
jantado no Ocean’s Club, isto enquanto - diziam eles - iam à vez verificar as crianças do grupo aos vários apartamentos onde estavam
alojados.
Aqui, e cada vez mais, sente-se a pressão mediática do caso, com
a imprensa a não largar os principais envolvidos, os Mccann a recorrerem a serviços de agências de comunicação, e a existirem guerras
fomentadas pela própria imprensa: qual seria a melhor polícia para

investigar o caso, a portuguesa ou a inglesa?
Gonçalo Amaral é fortemente visado de acusações na imprensa
britânica. “Chamaram-me gordo, bêbado, etc”, explica, abordando
também a pressão interna que havia sobre a sua chefia, sem dúvida
um resultado da pressão política exercida por pessoas como o pri-

Suspeitos e constituídos arguidos, os Mccann regressam ao Reino Unido,
a
mas aos poucos as provas que foram avançadas como certezas começam
de
a
cair, em especial as forenses, que ligavam o odor a cadáver e a presenç
sangue, não só ao apartamento do casal, mas a peças de roupa da criança,
do
a um peluche e a um carro que os Mccann alugaram 25 dias depois
desaparecimento.
Gonçalo Amaral crê - explicitamente - que o corpo foi ocultado, “provavelmente guardado no frio”, e transportado depois. Mas com tanta atenção mediática e perseguições jornalistas ao duo, seria essa hipótese possível? Pois, entra então em cena outro caso que abalou o Algarve na década
e
de 2000: o caso Joana Cipriano, que Gonçalo Amaral também liderou
que levou à detenção da mãe da jovem, de um tio e a outro processo por
alegada tortura para obter a confissão por parte de Gonçalo Amaral.
A queda de Gonçalo Amaral

meiro-ministro britânico da altura.
Menciona-se também o caso do jovem Rui Pedro, também ele desaparecido, mas ao contrário da menina inglesa, sem um décimo da
atenção sobre o seu caso; fala-se de Wonderland, uma rede de pedofilia com forte implantação na internet; de um casal que viu uma menina loura como Madeleine na manhã seguinte do desaparecimento
numa bomba de gasolina marroquina; e dos célebres cães que chegaram a Portugal para ver se no apartamento dos Mccann havia algum
tipo de cheiro a Cadáver ou a Sangue.
Os Mccann constituídos arguidos

Com a queda das provas contra os pais de Madeleine, e com o alegado
sangue e os marcadores de ADN a poderem pertencer a qualquer familiar
dos Mccann, Sandra Felgueiras, jornalista que acompanhou desde o início
o caso, fala em mentiras que lhe foram transmitidas na época pelas suas
fontes na PJ, com Gonçalo Amaral à cabeça.
Amaral nega tudo, diz que as investigações às provas forenses feitas no
Reino Unido foram “manipuladas”, e afirma que nunca falou com Sandra
Foi por estas alturas que a teoria do rapto se esmoreceu e a PJ segue
a linha de investigação que aponta para a responsabilidade dos pais. A
primeira desconfiança, segundo Gonçalo Amaral, veio de uma janela,
que Kate disse estar aberta quando descobriu que a filha desapareceu,
mas que os polícias encontraram os estores fechados quando chegaram ao apartamento. Nessa janela, a única impressão digital presente
era a de Kate. Esta incoerência, aliada a outras, levou Amaral a falar de
encenação de um crime e fomentou a linha de investigação ao casal
Mccann, que se tornam suspeitos e são duramente interrogados pela
PJ, isto enquanto a imprensa “castiga-os” com a questão do abandono
da filha enquanto jantavam com amigos. Aqui há igualmente um grande enfoque na questão cultural, e se deixar ou não os filhos sozinhos
separava o estilo de ser de uma mãe anglo-saxónica de uma mãe portuguesa.

Felgueiras nem lhe divulgou “detalhes” do caso.
Com a teoria da morte acidental e ocultação de cadáver de
Madeleine esbatida pela falta de
provas, Gonçalo Amaral é afastado do caso. Kate e Gerry deixam
de ser arguidos e o caso esmorece e é mesmo arquivado em
Portugal até surgirem novos elementos que pudessem indiciar
uma nova linha de investigação.
No Reino Unido, e pelo contráfaz
rio, o caso é entregue a uma unidade especial da Scotland Yard, que
partir
a
ção
investiga
de
linhas
algumas
novas descobertas e tenta seguir
de todo o material arquivado pelas autoridades portuguesas sobre o caso.
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O regresso à tese do rapto

Após um desastre na investigação privada em 2008, quando os Mccann contrataram a Oakley International, uma empresa liderada pelo
falecido investigador privado Kevin Halligen, mais tarde acusado de
fraude por nunca ter sido realmente
um investigador certificado, voltamos a este universo com a entrada
em cena da empresa espanhola Método 3, que se envolveu nessas buscas através de meios muitas vezes
obscuros (e até ilegais, pelo menos
em Portugal), que conduziram a novos suspeitos. Tudo financiado por
um milionário, Brian Kennedy, que
entrou em cena quando as polícias
portuguesas e inglesas pareciam entrar num impasse ou no arquivamento do caso.
Entretanto, de todo o lado surgem
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notícias de avistamentos da pequena Maddie. Milhares e milhares de
denúncias, vindas de 42 países. Uma desenhadora que trabalha para
o FBI entra em cena no contacto com uma mulher que na noite do
crime viu um homem a carregar uma criança ao colo nas imediações
do Ocean’s Club. Esse retrato, agora mais detalhado, mas sem marcas
faciais distintas, abriu novas linhas de pesquisa.
A partir daqui, e até ao final do documentário, vemos como essa
empresa espanhola, no meio da investigação do caso Madeleine, deu
de caras com uma rede de pedofilia online, recolheu informação sobre ela e entregou o achado à polícia. E segue-se, derradeiramente, a
linhagem da esperança para o caso, bem como a mensagem de que
as forças da lei europeias devem seguir mais o modelo americano de

nunca arquivar um caso de desaparecimento.
“Temos de deixar de pensar na imagem da Madeleine antiga e pensar na de agora”, diz-se a certo ponto, mostrando como a tecnologia
pode prever como a pequena rapariga agora pode aparentar.
Casos em tribunal que opuseram os Mccann, Murat e muitos mais
contra várias notícias publicadas ao longo deste tempo são resolvidos
nos tribunais britânicos. Para além de terem sido condenados vários
órgãos da comunicação social, foi ainda aberto o debate aos limites
da imprensa nestes casos.

Drag on Ball Supe r: Brol y
Criado por Akira Toryama, em 1984,
Dragon Ball tornou-se num dos mais
bem-sucedidos produtos importados
da terra do Sol Nascente - desde uma
manga até a um novelesco animé que
contagiou gerações e que ainda hoje
integra uma parte importante da cultura pop dos anos 90. Obviamente,
que o conceito Dragon Ball não é novo
para muitos dos nossos leitores, que
devem relembrar os tempos de infância passados em frente ao televisor e
do seu exaustivo merchandise.
Contudo, após um final algo decadente em meados de 90 com a série
GT, da qual o autor original não quis
fazer parte, o fenómeno animado encontrou novo fôlego em 2013 com o
filme Battle of Gods, que expandia todo o Universo Dragon Ball, culminando numa outra longa-metragem que literalmente ressuscita um
dos rivais do nosso herói Son Goku, e uma série gerada a partir daí
sob o sufixo de Super que voltaria a colocar este franchise nos tops de
audiências no Japão e no resto do Mundo (os últimos episódios desta
nova série chegaram a ser transmitidos em locais públicos como eventos sociais em diferentes partes do Mundo).
Enquanto a Toei (o estúdio/casa mãe) promete novas aventuras de
Son Goku e da sua trupe, eis que chega um novo filme que colocará em cheque todo o “world building ” construído até então. Convém
salientar que todo este refrescante fôlego conta com a imaginação e
autoria do seu pai original - Toryama - que aprovou nesta nova estância
cinematográfica a canonização de uma das personagens mais queridas
dos fãs: o super guerreiro Broly.
Não existe muito para dizer de um produto que ressurge como um

fan service, condensando todos os elementos que tornaram a série
famosa e criando euforias em velhos e novos fãs. Dragon Ball Super:
Broly é um aquecimento para os novos projetos na agenda da Toei,
sem com isso reduzi-lo a um mero aperitivo, porque a sua hiperativa
animação (com excelente grafismo) recoloca este episódio “standalone” acima de uma típica conversão a grande tela do habitué.
É soberbamente coreografado, conseguindo jogar com a animação
tradicional e com o CGI (cada vez mais implantado nestas produções),
que se vai fundindo, dando asas a um verdadeiro exercício de estilo.
Tatsuya Nagamine, realizador nada maçarico nestas andanças de anime ao cinema, consegue solidificar com humor e um certo tom trágico
ao enredo reduzido a um mero confronto de grande escala.
Sim, é um filme de ação como muitos poucos, mesmo se apresentando como uma animação. Mas que, fora isso, é um “darling ” para fãs
e somente eles compreenderão a dimensão deste tomo.
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H ot P oi n t - iTe k

O REINADO DAS MÁQUINAS
Finalmente chegou...o reinado das máquinas!
Não, não se trata do Dia do Juízo Final através da ascensão das máquinas, retratado de forma eterna na série hollywoodesca do Exterminador
Implacável. Mas talvez para lá caminhemos...
Todos os anos a Gartner, umas das mais conceituadas empresas de
consultoria em tecnologia a nível mundial divulga uma lista com as principais tendências tecnológicas para um determinado ano.
Para este ano, embora a lista contenha 10 tendências que os seus especialistas acreditam que irão pautar 2019, praticamente todas giram à
volta da Inteligência Artificial (IA).
Apesar dos filmes de ficção científica frequentemente nos retratarem
os robôs com IA como os maus da fita, alguns gigantes tecnológicos já
os empregam para garantir a sua segurança. Companhias como a Mi-
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crosoft e a Uber, por exemplo, utilizam robots para patrulhar parques
de estacionamento e grandes áreas ao ar livre para prever e prevenir o
crime. Estes robôs conseguem ler matrículas, reportar atividade suspeita
e recolher informação.
Estes robôs comandados por IA são apenas um exemplo de “coisas
autónomas” que a lista da Gartner defende como umas das áreas tecnológicas estratégicas para 2019 com grande potencial: “O futuro será
caracterizado por dispositivos inteligentes responsáveis por aumentar a
prestação de serviços digitais por todo o lado”, afirmou, em 2018, David
Cearley, Vice-Presidente Analista Distinguido pela Gartner.
Carros, drones, robôs e, até mesmo, veículos agrícolas autónomos já
exercem funções que antes eram desenvolvidas por pessoas.
Cada um deles opera com variações de capacidade, coordenação e

inteligência, envolvendo ou não alguma interação humana.
A Amazon é um exemplo real de uma empresa que já utiliza coisas
autónomas há algum tempo, com seu serviço de entregas através de
drones.
Outra aplicação da IA é a análise aumentada de dados. Utilizando ferramentas de análise aumentada, juntamente com a IA, será possível automatizar os processos de ciência de dados, identificando padrões ocultos e removendo o fator humano das análises.
Isto minimizará a probabilidade das empresas trabalharem os seus
dados de forma tendenciosa, o que costuma ocorrer involuntariamente.
O recurso à IA modificará, em breve e de forma definitiva, a maneira como as empresas gerem os seus negócios.
Mas quando falamos em IA, e como referi no início deste artigo, lembramo-nos imediatamente de Schwarzenegger no papel da máquina exterminadora Modelo 101, série 800, da Cyberdyne Systems.
Até onde irá a IA? A resposta a esta questão remete-nos para um dos
principais avanços tecnológicos esperados já para 2019 e intimamente
relacionado com a IA – a computação quântica!

Este tipo não-clássico de computação baseia-se no estado quântico de
partículas subatómicas, em que as informações são denotadas como Qubits, ou seja, bits quânticos.
Explicado deste modo parece algo que apenas Einstein compreenderia, não é? Vamos lá pôr isto em português, então.
A computação quântica implica um enorme salto tecnológico, comparativamente com os computadores convencionais.

De uma forma simples,
num computador clássico
o processamento e o armazenamento de dados
são realizados de formas
distintas. É por isso que
processador e memórias
são separados.
Por outro lado, num
computador
quântico,
essas funções ocorrem simultaneamente, o que
torna o desempenho dessas máquinas muito mais
elevado.
Essas máquinas surgiram da necessidade de
encontrar
alternativas
mais eficientes, para as
limitações dos computadores clássicos.
Afinal, os computadores clássicos que conhecemos hoje não teriam
capacidade suficiente para processar uma inteligência artificial mais
complexa, por exemplo.
Por essa razão, é que a computação quântica está a ganhar espaço e
deve-se consolidar, definitivamente, nos próximos anos.
Olhando para isto tudo, no distante ano de 1984, ano em que o primeiro filme da série Exterminador Implacável foi lançado, projetava-se
um futuro que se acreditava ser impossível e puramente ficcional.
Agora, feitas as contas, a Skynet
parece afinal muito possível e já
quase palpável!
Recolha e adaptação: A. sampaio, professor
Fontes: netsupport.com.br / gartner.com
(artigo por Kasey Panetta)

[ 43 ]

Check-List

H ot P oi n t - P l a y Z o ne
Recolha e adaptação: A. Sampaio, professor

DiRT Rally 2.0
A Codemasters regressa com mais um
fantástico título para os aficionados do
desporto automóvel, em particular do
rali.
O jogo é um misto de arcade com uma
simulação rigorosa das dificuldades de
uma condução rápida, sempre periclitante, à espera do nosso erro num quadro
de risco e da sobreviragem que nos lança
para fora da pista, do embate quase fatal
a alta velocidade.
Os amantes deste desporto sabem que
a concentração, o domínio do carro e um
acompanhamento perfeito das notas ditadas pelo navegador são os três pilares
para uma condução rápida e eficaz.
Um pouco mais de energia à entrada
de uma curva e rapidamente nos vemos
em apuros. Não há margem para derrapar
fora das apertadas linhas que formam os
troços e os circuitos.
Esta versão da famosa saga Dirt, revela-se a mais avançada, competente e próxima do universo dos ralis, com todas as
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(PC / XBox One / PS 4)
nuances clássicas e modernas, desde o
velho Mini até ao apaixonante ralicross,
filão desportivo em ascensão onde nomes
sonantes, máquinas de assinalável força –
na categoria máxima os carros atingem os
600 cv – e percursos curvilíneos emprestam uma emoção sem par a quem assiste
pregado numa bancada, quase de sol a sol
para ver as máquinas em convulsão. Com
a devida licença da FIA, o conteúdo sai
reforçado, especialmente no que concerne aos adeptos portugueses, que assim
veem recuperado o circuito de Montalegre - este ano lamentavelmente fora do
mundial.
Os nomes dos pilotos que competem
no mundial de ralicross estão lá, assim
como os carros e todos os circuitos, e asseguradas diferentes condições meteorológicas e horários.
Dirt Rally 2.0 é pois, uma experiência
obrigatória para os fãs das quatro rodas.
Fonte: eurogamer.pt, artigo por Vítor Alexandre

Resident Evil 2
Para os mais atentos, e talvez mais velhos, o título Resident Evil 2 não
é uma novidade. Bem pelo contrário! Resident Evil 2 é um título com...
21 anos!
Este é, portanto, um remake da Capcom que decidiu ressuscitar uma
inigualável referência para toda uma geração de jogadores, bem lá atrás,
nos anos 90 do século passado e que se prepara para conquistar uma
nova, bem mais exigente com a performance gráfica e por isso mais difícil de agradar e cativar.
O mínimo que podemos dizer é que a Capcom foi bem-sucedida nesta
sua empreitada.
Leon e Claire são os protagonistas de Resident Evil 2 que entram numa
luta pela sobrevivência num brilhante survival horror cujo impacto perdura há décadas.
Estamos perante um magnífico remake em que os propósitos são simples, mas incrivelmente ambiciosos. Neste remake de um dos mais aclamados títulos da história, a Capcom propõe-se a glorificar a sua cidade
dos mortos – um cenário cujo impacto ainda hoje não tem rival – e a
fazer por Resident Evil 2 o que o remake de 2002 fez por Resident Evil 1,
substituí-lo como referência no mundo dos videojogos.
Resident Evil 2 transporta-te para Racoon City, uma cidade que de um
momento para o outro perdeu a sua vida e foi mergulhada no caos. Incêndios espalham-se pela cidade, os carros amontoam-se nas estradas,
não existe eletricidade em diversos quarteirões e o inquietante silêncio
é perfurado pelos perturbadores lamentos de corpos sem vida que vagueiam à procura de saciar a sua interminável sede de sangue. Os mitos
de uma cidade onde os mortos caminham pelas ruas já se espalharam
pelos arredores, mas nada te consegue preparar para o impacto de ver
a cena à tua frente.

(PC / XBox One / PS 4)

Leon e Claire iniciam uma luta pela sobrevivência e até assistirem ao
nascer do sol, terão de enfrentar uma noite de horrores. É um survival
horror puro e digno do termo, ao ponto de temeres ficar perdido. Isto
resulta num jogo de ação onde estarás constantemente a gerir recursos
e a solucionar quebra-cabeças para seguir em frente.
Terás coragem para jogar?
Fonte: eurogamer.pt, artigo por Bruno Galvão
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Devil May Cry 5
(PC / XBox One / PS 4)

Mais um título da Capcom. E que título! Eis que finalmente chegou
Devil May Cry 5, o jogo que os fãs da série pediam e mereciam.
Disposta a regressar às origens da série, a Capcom escolheu a pessoa
certa para liderar os esforços na ressurreição de Devil May Cry – Hideaki
Itsuno, o diretor de Devil May Cry 3: Dante’s Awakening e Devil May Cry
4. Não admira, portanto, a sensação de familiaridade que o novo jogo
transmite. Está mais refinado, mas quem jogou os anteriores vai sentir-se imediatamente em casa. Melhor do que ninguém, Hideaki Itsuno
soube aproveitar aquilo que a série tem de melhor, não só em questões
de jogabilidade, mas também na narrativa, que para os fãs de longa data
será uma explosão de emoções.
A jogabilidade, embora tenha sido expandida, continua muito própria,
diferente de qualquer jogo do género. É uma jogabilidade altamente mecânica e dependente de várias combinações de botões que só depois de
umas horas é que começam a entranhar na memória muscular. O sistema de combate está claramente desenhado para recompensar os mais
dedicados. É possível realizar combos espetaculares, mas não esperes
gratificação instantânea.
Há, contudo, mudanças que tornam Devil May Cry 5 mais fácil e menos retrógrada. Nos níveis há uma maior abundância de cristais que enchem a barra de vida e na pontuação final o tempo que demoraste a
chegar ao fim deixou de importar.
É um jogo de ação para quem realmente gosta do género. É repetitivo,
mas a jogabilidade é tão satisfatória que não cansa, pelo contrário, ficas
com a vontade de aprofundar cada vez mais a tua técnica.
Onze anos depois, a Capcom finalmente entregou a sequela tão desejada pelos fãs. Resta saber se estás à altura!
Fonte: eurogamer.pt, artigo por Jorge Loureiro
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Super Smash Bros. Ultimate
(Nintendo Switch)

Smash Bros. Ultimate é um jogo altamente divertido que personifica tudo o que queres ver numa consola Nintendo: simplicidade transformada em brilhantismo.
Smash Bros. Ultimate é um jogo de luta onde mais de 70 personagens da Nintendo
e de outras companhias como Square Enix, Bandai Namco, Capcom, Platinum Games,
Konami e outras se enfrentam. A simples noção que estas companhias emprestaram os
seus personagens é uma forte demonstração do respeito pela Nintendo. Neste jogo de
luta os adversários (e não há outra forma de dizer isto) literalmente espancam-se para
aumentar a probabilidade de serem enviados para fora da arena - o objetivo principal.
Para isso terás de recorrer a ataques normais e especiais (com variantes através das
direções), mas também te podes desviar de ataques e até agarrar os adversários.
Tudo muito simples, mas engenhoso e viciante. Um dos grandes méritos da série e
neste caso de Smash Bros. Ultimate é como transforma o seu gameplay aparentemente
simples num jogo que te agarra e não consegues largar. Consegue tornar-se caótico,
frenético, explosivo, ocasionalmente impossível de acompanhar, raras vezes frustrante,
mas sempre divertido.
Encontrar formas de manter ou mandar os adversários para fora das arenas vai-te
mergulhar num jogo que até exige algum pensamento estratégico - nada mau para um
gameplay tão simples e com um tom que relembra imenso a sensação dos clássicos de
arcade dos anos 90.
Bem-vindos ao universo Nintendo!
Fonte: eurogamer.pt, artigo por Bruno Galvão
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Hot Point - A ppDr o i d

Pedro Veloso, professor

D IGI T A LI Z A O S TEUS DOCUMENTO S
DE FOR M A S I M P L E S E P R O F I S S I O N A L
Todos nós já tivemos a necessidade de guardar um documento para
visualização posterior. Mas, como o fazer? Simples, pensam. Abrimos a
câmara do smartphone e, simplesmente, tiramos uma foto!
Mas este método é acompanhado de um inconveniente. Efetivamente
conseguimos capturar o documento, mas também o que o rodeia. Outro
inconveniente é a orientação e rotação do mesmo. Nunca ficará completamente direito e enquadrado como quando digitalizado por um scanner. Então se for um documento importante e quisermos partilhá-lo com
alguém, convém que o façamos de forma profissional.
Para tal, e mesmo sabendo que existem diversas aplicações para este
efeito, sugiro a app Adobe Scan.
O nome Adobe é, com certeza, conhecida por todos, pois quando abrimos um ficheiro pdf, normalmente, utilizamos o (Adobe) Acrobat Reader. Porque é uma marca fidedigna, e por nunca me ter deixado ficado
mal, partilho esta app convosco.
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A Adobe Scan encontra-se disponível para os
sistemas Android e iOS nas
respetivas lojas.
Após a instalação e abertura da aplicação é-nos solicitada a autenticação, que
pode ser feita diretamente
pela conta do Facebook ou
Google.
No meu caso, utilizei a
autenticação através da
Google.
Torna-se obrigatório realizar este passo pois todos
os documentos
serão guardados na nuvem
com possibilidade de visualização “offline”.
Te r m i n a d o
este passo, estamos prontos para iniciar as digitalizações.
Somos, inicialmente, recebidos com um ecrã de boas vindas
por parte da Adobe e solicitados a dar permissões à aplicação para aceder à câmara do smartphone.
Após confirmarmos esta permissão, a app começa, imediatamente, à procura de um documento.
Só temos de o enquadrar na imagem, e não importa se
fica paralelo com ecrã, esperar que seja detetado e, quando
solicitado, manter o smartphone o mais estável possível para
que a imagem não fique desfocada. Assim que a app encontrar as melhores condições, tira, automaticamente, uma foto
e mostra o resultado.
Se estivermos contentes com o resultado, temos três hipóteses: guardamos o documento, editamos, ou continua-

mos a captura no caso de querermos digitalizar várias páginas (como no
exemplo).
Finalmente, só temos de “Salvar PDF”.
Se quisermos “Compartilhar” o documento, podemos fazê-lo como
neste caso em que foi definido partilhar por email.

Mas como uma imagem vale mais do que mil palavras, deixo-vos, abaixo, um “print” para cada passo.
Além disso, e caso queiram explorar ainda mais a app, ainda é possível
realizar o reconhecimento de texto (OCR), editar os documentos e assiná-los digitalmente.
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Em

Alta
Baixa
O nosso jornal “Leituras” é bom, pois dá-nos a conhecer a nossa escola, ficamos a conhecer os cursos e as
atividades que cada aluno realiza. Acho que deveria
ter uma parte sobre os vários estilos de música, porque é um tema que os jovens admiram muito. É agradável e cativante, apresenta várias imagens e artigos
interessantes.

(I n ) C on f i d ê n cia s

Marcelo Soares, PM4

Na minha opinião, o jornal
“Leituras” é um excelente
meio de difusão de todas as
atividades que vão ser realizadas nos diversos períodos.
O jornal está bem composto
e apresenta uma excelente
organização para que todos
os alunos, pais e empresas
possam conhecer tudo sobre
o que a escola está a desenvolver ao longo do período.
Deste modo acho que o nosso jornal é fundamental para
a escola.
Diogo Araújo, IE17

Penso que o jornal “Leituras” é uma peça importante na nossa escola, pois
aborda assuntos importantes tanto para os alunos
como para os professores.
O jornal é importante para
a escola e para a nossa comunidade, em geral, saber
o esforço dos nossos colegas e professores com o trabalho deles aqui todos os
dias.
Rui Oliveira, IE17

O “Leituras”, na minha opinião,
é um jornal de leitura agradável,
tanto para a comunidade escolar
como para empresas e instituições, porque divulga todas as
atividades que são realizadas no
âmbito escolar. Também demonstra todo o esforço e entusiasmo
que todos nós, alunos e professores, temos em participar
em atividades como, por exemplo, estágios, Erasmus+ e
visitas de estudo. É também um projeto em que professores e alunos se juntam para trocarem ideias e assim ficam
a conhecer-se melhor.
Acho que o “Leituras” é um meio de comunicação muito
bom para nos informar sobre o que se passa na escola e
sobre informações recentes.

Um livro que gostaste
de ler
3096 Dias, Natascha
Kampusch
A música da tua vida
“Fight Song”, Rachel
Platten
A frase que mais te irrita
“Tu é que sabes”
O filme que mais te marcou
“Sempre ao seu lado”
Cinema ou teatro?
Cinema
Fast-food ou comida tradicional?
Fast-food
Disciplina preferida
Inglês
Artista de cinema preferido
Giacomo Gianniotti
Animal de estimação
Cão

Tatiana Sousa, MA11

Sobremesa preferida
Gelado
O jornal “Leituras”, na minha
opinião, é um jornal bastante
elucidativo que informa toda
a comunidade escolar acerca
do que decorre dentro e fora
da nossa escola.
É um jornal bastante organizado que informa os alunos
em relação às atividades desenvolvidas e outros assuntos
interessantes.
De uma forma geral gosto de
ler o “Leituras”, assim acho
que é um projeto que deve
ter continuidade.
Ana Reis, ASC16
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O jornal “Leituras” é um
jornal muito importante,
pois é um meio de comunicação destinado aos
alunos e aos professores
que aborda vários conteúdos da nossa escola CIOR.
Através dele temos acesso
a muitos assuntos dos mais
variados temas. As informações do jornal são bem organizadas e bem estruturadas. A parte do jornal que eu mais gosto é a parte
dos jogos e da nova tecnologia que acaba de chegar ao
mercado.
Em resumo, acho que quem o realiza faz um ótimo trabalho.
Diogo Silva, MA12

De quem gostarias de ler as memórias
Da minha irmã
A viagem de sonho
Austrália
Homem Ideal
Compreensivo e amável
Qualidades que mais aprecias
Honestidade e educação
O que não dispensarias numa ilha deserta
Companhia
Débora Pereira, ASC15

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

Um livro que gostaste de ler
Prefiro ler jornais
A música da tua vida
“A Nossa Vez”, Calema
A frase que mais te irrita
“Oh, menos…”
O meu nome é Martina Ferreira.

O filme que mais te marcou
“O menino do pijama às riscas”

Moro na Freguesia de Calendário.

Cinema ou teatro?
Cinema

Nasci no dia 26 de setembro de 1983.

Fast food ou comida tradicional?
Comida tradicional

As pessoas dizem que tenho jeito para fazer compras.

No dia do meu aniversário gosto de receber prendas.

Produzo muito mais quando estou feliz.
Disciplina preferida
Educação Física

Sinto-me feliz quando a minha família está feliz.
Comovo-me quando vejo alguém doente.

Artista de cinema preferido
Paul Walker

Adoro roupa.
Detesto mentiras.

Animal de estimação
Cão

Num filme interpretaria a personagem de princesa.

Sobremesa preferida
Bolo de cenoura

Um dos meus sonhos é ser rica.
Acredito que vou ser sempre feliz.

De quem gostarias de ler as memórias
Dos meus amigos

O Leituras para mim é fantástico.

A viagem de sonho
Grécia

Se fosse um animal seria um golfinho.

Homem Ideal
Sincero e divertido

Se ganhasse o Euromilhões ajudava muitas pessoas.

Por um dia gostava de não fazer nada.

Os computadores para mim são essenciais.

Qualidades que mais aprecias
Ser boa pessoa

O que faltou perguntar foi... “qual o meu clube de futebol”.

O que não dispensaria numa ilha deserta
A minha família e comida
Catarina Almeida, ASC16
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