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Antecâmara

Editorial
A Colaboração Como Motor da Aprendizagem

Termina mais um ano letivo e muitos alunos concluem o seu ciclo de 
formação nesta escola. Esse percurso de sucesso foi sendo construído 
com a vontade e o empenho dos estudantes, a condução e o investimen-
to dos professores em cada um e em todos, as parcerias com as empre-
sas, o trabalho imprescindível de diferentes agentes: direção, assistentes 
operacionais e administrativos, serviços de psicologia, coordenadores da 
formação em contexto de trabalho... 

A escola CIOR funcionou como uma equipa, cada setor assumiu a 
responsabilidade envolvendo-se nas soluções para as dificuldades que 
foram surgindo, investindo nas potencialidades de cada aluno, de cada 
turma, honrando, assim, o seu compromisso para com a sociedade: en-
sinar e formar jovens.  

Neste país, onde tantas vezes e com razão se constata que há jovens ir-
responsáveis e desinteressados, apraz registar que há também milhares 
e milhares deles que, para além da vida escolar, muitas vezes brilhante, 
ainda abraçam outras atividades, desde o desporto às artes. Ei-los de 
madrugada, ou ao fim da tarde, de mochila às costas rumo aos treinos, 
aos ensaios, ao sofrimento, que mais tarde dará glória e lágrimas de ale-
gria. Por isso, eles merecem, desde já, a admiração e incentivo rumo à 
excelência.  

Os finalistas da CIOR foram também excelentes: chegaram à meta 
com o dever cumprido, fruto de um trabalho colaborativo, disciplinado, 
persistente. Levem as ferramentas do saber, do trabalho, da honradez! 
Usem-nas e refresquem-nas sempre! 

CR

CR

Finalistas – Ufa! Acabou-se! Foram-se as aulas, os trabalhos, os testes, 
os estágios, as PAP e as PAF! Ainda não partimos e já estamos com sau-
dades dos amigos, dos colegas, da escola. Assim o comprovam os livros 
de curso. Esta etapa está feita, venham outras, estamos prontos para 
elas! Vamos à vida!

Feira Medieval/Viking – As armas já estão afiadas e os inimigos que se 
cuidem: venceremos! A turma finalista de Animação Sociocultural, ASC 
15, dinamizadora da contenda, tem a estratégia montada e os alvos a 
abater bem definidos. Que venha o povo, a festa vai começar! É já nos 
próximos dias 4 a 7 de julho nos jardins da Praça D. Maria II. Para saberes 
todas as novidades, consulta a página ciorfeiramedievalviking.com

Descida Mais Louca – Loucamente descemos a Descida Mais Louca 
de Famalicão. Desde que o evento existe, marcamos sempre presença, 
melhor ou pior conseguimos sempre descer! Pois, já dizia Camões, “é 
melhor de descer que de subir”.

1º Prémio nos barcos e nos carros – Sem polémicas arbitragens, nem 
teias supostamente corruptas, vencemos a regata solar e uma corrida 
em pista com carros solares, no grande prémio Frei Gil. O sol brilhou e o 
“lenho leve” sulcou as águas mais rápido que os restantes. Parabéns ao 
professor e aos alunos! Ditosa a escola que tais filhos tem! 

Mobilidades – 103 participantes (alunos e staff) – Em busca de novas 
vivências, 103 participantes da CIOR bateram asas rumo a outros países. 
Nas naves dos corredores da escola esvoaçam sonoridades multilingues, 
bem temperadas e escorreitas! Um brinquinho! Pela língua é que va-
mos… e voltaremos no próximo ano!

Novo Curso de Farmácia - No próximo ano letivo (2019-2020), pela 
primeira vez e em exclusivo na nossa região, a CIOR vai abrir, para o ensi-
no profissional, o Curso Técnico de Auxiliar de Farmácia (TAF). Um curso 
das áreas da saúde, farmácia, gestão de stocks, marketing e vendas. Os 
interessados devem inscreve-se, o quanto antes!

Outra novidade é que o Curso de Educação e Formação de Eletricista 
de Instalações vai voltar a abrir na nossa escola.

No ensino profissional, para além deste novo Curso Técnico de Au-
xiliar de Farmácia, podem também contar com os cursos: Técnico de 
Animação Sociocultural; Técnico de Manutenção Industrial Mecatrónica 
Automóvel; Técnico de Instalações Elétricas; Técnico de Eletrónica, Auto-
mação e Comando e Técnico de Produção Metalomecânica – Produção 
e Maquinação/CNC.

No ensino básico, temos os cursos CEF: Cuidador de Crianças e Jovens; 
Mecânico de Automóveis Ligeiros; Operador de Máquinas e Ferramen-
tas CNC e Eletricista de Instalações.

Ficamos à espera do vosso contacto! Quem sabe se no próximo ano 
não fazem parte da família CIOR!
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É prática habitual na Escola, através de uma conversa, auscultar e afe-
rir o grau de satisfação dos nossos alunos, alguns dias após terem realiza-
do e vivido uma experiência de estágio/formação em contexto de traba-
lho realizado numa empresa/instituição parceira, num país europeu, no 
âmbito das mobilidades proporcionadas pelo programa Erasmus+.

Todos são unânimes em reconhecerem que se trata de uma boa e 
grande experiência, com resultados muito positivos ao nível da conso-
lidação de aprendizagens, das metodologias de trabalho, das relações 
interpessoais, do reforço da autonomia, enfim… de descortinar novos 
horizontes.

Por sua vez, os responsáveis pelas empresas e instituições que aco-
lhem os nossos alunos relevam a sua vontade de aprender, a sua capa-
cidade de adaptação em contextos adversos, a sua organização e o seu 
gosto pelas aprendizagens inovadoras.

 A tudo isto, que não é pouco, os alunos salientam ainda o contacto e 
a vivência com a diversidade linguística, histórica, cultural e patrimonial 
de países e povos desta grande “casa comum” que queremos que seja a 
Europa, Europa a que a CIOR esteve sempre ligada.

Paralelamente, estas dinâmicas e fluxos de mobilidade em contexto 
europeu contribuem, também, para despertar e fomentar nos jovens o 
espírito e a prática da cidadania europeia nas suas múltiplas dimensões 
e para os grandes desígnios da Europa em termos políticos, económicos, 
sociais e geoestratégicos num mundo cada vez mais global, em constan-
te mudança, mas com problemas vários e imprevisibilidades.

A CIOR, como Escola Profissional, desde a sua fundação, há mais de 
25 anos, sempre relevou a importância da Europa, facto presente no seu 
projeto educativo, na sua operacionalização e boas práticas formativas. 

Através do programa Erasmus+ e programas antecedentes, com os 
mesmos fins e objetivos, efetuámos quase 750 mobilidades orientadas 
para empresas/instituições parceiras de vários países que vão da Espa-
nha à Polónia e da Itália à Finlândia.

 Nos últimos tempos, temos possibilita-
do, por ano, estágios profissionais e inter-
câmbios em países da Europa a 100 alunos/
formandos, assegurando que, durante o 
seu ciclo formativo de 3 anos, todos os alu-
nos tenham, pelo menos, vivido uma expe-
riência desta natureza.

Somos das escolas da região e do país 
com maior histórico no que se refere a mo-
bilidades, bem como alunos, professores e 
colaboradores envolvidos, estes últimos in-
tegrados em mobilidades de staff tendo em 

vista a capacitação e o aumento de competências dos mesmos. 
Todo este processo e toda esta dinâmica, que se desenvolvem ao lon-

go do ano, é assegurado, em termos de coordenação, procura de parcei-
ros e de oportunidades, acompanhamento e logística, por um Gabinete 
de Projetos que operacionaliza uma estratégia de internacionalização da 
Escola.

Nesta conformidade a Escola detém o Certificado de Qualidade VET 
Mobility Charter atribuído pela Agência Nacional Erasmus+, no qual é re-
conhecida a capacidade operacional da CIOR para gerir projetos de mo-
bilidade e de aprendizagem individual, assim como a sua abordagem es-
tratégica para incorporar mobilidades internacionais nas suas atividades. 

É de referir também que, com base na rede de parcerias estabeleci-
das, a Escola assume-se como instituição de acolhimento de jovens for-
mandos e professores estrangeiros que nos procuram para a realização 
de estágios nos nossos laboratórios e oficinas e tomarem conhecimento 
do tecido empresarial da região, mercado de trabalho e suas potencia-
lidades.

Para além dos estágios /formação em contexto de trabalho, no quadro 
das mobilidades, desenvolvem-se também parcerias de aprendizagem 
e de boas práticas em intercâmbios em torno de áreas de ação/temas 
emergentes relacionados com direitos, liberdades, ambiente, tecnolo-
gia, arte, património, cultura, voluntariado, política, plataformas eletró-
nicas e cidadania, entre outros.

Em todo este processo de internacionalização da Escola, e também 
do município e da região, está sempre presente a disseminação de boas 
práticas através de diferentes suportes de comunicação e de informação, 
organização da Semana da Europa e Encontro Final no encerramento do 
ano letivo. 

Em suma, as mobilidades, para além de possibilitarem o aumento de 
competências, práticas e vivências, capacidade de adaptação, trabalho 
em equipa, responsabilidade e autonomia em diferentes contextos geo-
gráficos, económicos, empresariais e cul-
turais, facilitam e promovem a vivência da 
cidadania europeia na sua plenitude como 
melhor antídoto aos momentos de turbu-
lência que a Europa enfrenta. 

Daí o nosso gosto em ouvir os nossos 
alunos no momento da chegada e registar, 
com a devida confirmação dos professores 
acompanhantes, tudo como muito positivo 
e enriquecedor para eles e para todos. Para 
a Escola, para o Município, para a Região, 
para o País e… para a Europa.                   AD & JP

L I N H A S  M E S T R A S
A Importância da Mobilidade 

em Contexto Europeu
para a Qualificação de

Recursos Humanos
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E M  F O C O

100 Alunos da CIOR Realizaram 
Estágios em Empresas de Vários 

Países na Europa
O programa de mobilidades da Escola Profissional CIOR, no presente 

ano letivo, terminou com a deslocação, na última semana de maio, do 
diretor da Escola, Amadeu Dinis e de duas responsáveis pelo Gabinete de 
Projetos à cidade de Chrudim, na República Checa.

 Esta mobilidade de staff, inserida no projeto GPS 6 promovido pela 
CIOR, com o apoio do Programa Erasmus+, visou aprofundar o conhe-
cimento sobre o sistema de ensino profissional neste país da Europa 
central. 

Assim, durante 6 dias os representantes da CIOR visitaram escolas, 
empresas e entidades da região que manifestaram disponibilidade em 
acolher estudantes na realização de estágios profissionais.

Tratou-se de uma semana de trabalho profícua, em que se estreitaram 
relações entre escolas e se definiram metodologias de colaboração, es-

tando previsto o desenvolvimento de futuras mobilidades de alunos da 
CIOR para esta região, bem como o acolhimento de alunos e professores 
checos em Vila Nova de Famalicão. 

Com as mobilidades de staff, o Gabinete de Projetos da CIOR encerrou 
o projeto GPS 6, que este ano permitiu a 100 alunos, professores acom-
panhantes desenvolverem um período de estágio/aprendizagem num 
país parceiro da União Europeia. Para a sua concretização bem-sucedida 
contámos com a participação de um conjunto de parceiros entre em-
presas, escolas e outras entidades espalhados pela Alemanha, Áustria, 
Bulgária, Espanha, Finlândia, Grécia, Itália, Malta, Polónia, Reino Unido 
e República Checa.

GC

D U R A N T E  E S T E  A N O  L E T I V O
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Em
 F

oc
o Dia Mundial do Teatro

No dia 28 de março, em colaboração com a PASEC, a turma do curso 
CEF C2-AC2 (Acompanhante de Crianças  e Jovens), e no âmbito das 
comemorações do dia Mundial do Teatro, realizou uma visita às insta-
lações da AFPAD, em Vila Nova  de Famalicão.  Com esta atividade pre-
tendeu-se proporcionar aos formandos o contacto com um público com 

características muito específicas, bem como a perceção da dinâmica de 
uma instituição. A visita incluiu também a representação de duas peças 
de teatro de fantoches previamente preparadas pelos alunos, em con-
texto de sala de aula.

Eugénia Mendes, professora

CIOR Acolheu a Primeira 
Estudante Espanhola com 

Síndrome de Down a Fazer um 
Erasmus+

A nossa escola acolheu a primeira estudante espanhola, com síndrome 
de Down, a participar numa mobilidade no âmbito do programa Erasmus+.

A jovem Carmen Jiménez Recena, residente na localidade de Alcobendas, 
em Madrid, que frequentava o curso de Técnico Auxiliar de Farmácia, no 
Colegio Tres Olivos, realizou o seu estágio profissional, com a duração de 6 
semanas, na Farmácia de Calendário. “Ensinaram-me a ser independente”, 
afirmou a jovem numa entrevista à agência Europa Press a propósito da co-
memoração, em 21 de março, do Dia Internacional do Síndrome de Down.

Durante a sua estadia, Carmen reconheceu a capacidade de acolhimento 
da CIOR, os seus serviços de apoio a estudantes com necessidades educati-
vas especiais, bem como os meios e condições promotores da sua autono-
mia, relação interpessoal e gestão do tempo.

Paula Pereira, da direção da CIOR, relativamente a este facto, referiu que 
“sempre fomos uma escola inclusiva, aberta e proporcionadora de oportu-
nidades para os nossos alunos e alunos das instituições com quem estabe-
lecemos redes de parceria no espaço europeu”.

GC



[ 7 ]

CIOR Recebe Representantes 
de Escolas Profissionais numa 
Ação de Reflexão/Ação Sobre 

Autonomia e Flexibilidade 
Curricular

Decorreu no início de junho, na nossa escola, uma oficina de reflexão/
ação sobre a importância e as formas de gestão do currículo, no âmbito 
dos processos e dinâmicas de autonomia e flexibilidade curricular preco-
nizados nos decretos-lei 54 e 55/2018.

Para os coordenadores dos cursos profissionais e cursos de educação 
e formação da CIOR, estas ações são de extrema importância, pois, a 
natureza, princípios e objetivos dos diplomas em questão “passam a 
orientar toda a prática educativa e formativa numa escola aberta e inclu-
siva, que deve ser focada nos resultados esperados, tendo sempre em 
vista o perfil dos alunos no final do ciclo formativo”, conforme assegurou 
Arcélio Sampaio, coordenador dos cursos do ensino básico da escola. 

Para o feito, e ainda segundo este responsável, é necessário “encontrar 
as melhores formas de operacionalização do projeto educativo, planear 
e gerir o currículo de forma colaborativa e pragmática, refetir, partilhar 
experiências, encontrar novas ferramentas e saber procurar novos cami-
nhos”, neste que é o “maior desafio que as escolas enfrentam”.

Esta iniciativa, promovida pelo centro de formação da ANESPO – As-
sociação Nacional das Escolas Profissionais – contou com a presença de 
uma dinamizadora da ANQEP – Agência Nacional para a Qualificação e 
Ensino Profissional – e de diretores e coordenadores pedagógicos de vá-
rias escolas profissionais da região norte.

GC
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D U R A N T E  A  S E M A N A  D A  E U R O P A

CIOR Reconhece Importância 
da Mobilidade de Estudantes 
na Qualificação dos Recursos 

Humanos
A nossa escola promoveu, na primei-

ra semana de maio, uma série de ativi-
dades, envolvendo toda a sua comuni-
dade escolar, no âmbito da Semana da 
Europa organizada por este estabeleci-
mento de ensino.

O encontro/debate subordinado ao 
tema “ A importância da mobilidade 
em contexto europeu para a qualifi-
cação de recursos humanos”, reali-
zado no dia  7 de maio, no auditório 
do Centro de Estudos Camilianos, em 
Seide São Miguel, foi o momento mais 
alto desta semana, que contou com a 
presença de Paulo Cunha, Presidente 
da Câmara Municipal de V. N. de Fa-
malicão; Elda Dias, da Agência Nacio-
nal Erasmus+; José Presa, Presidente 
da Associação Nacional de Escolas 
Profissionais; Rita Paiva, do Centro de 
Emprego de V. N. de Famalicão; Ana 
Soares, do Grupo Jerónimo Martins e 
Sílvia Peixoto, do Grupo Primor. 

Para Amadeu Dinis, diretor da Esco-
la, as mobilidades no espaço europeu, 
para além de possibilitarem o “aumen-
to de competências, práticas e vivên-
cias, capacidade de adaptação, traba-
lho em equipa, sentido de responsa-
bilidade e autonomia dos formandos 
e o descortinar de novos horizontes” 
em diferentes contextos geográficos, 
económicos, empresariais e culturais, 
“facilitam e promovem também a vi-
vência da cidadania europeia na sua 
plenitude, como melhor antídoto aos 
momentos de turbulência que a Euro-
pa enfrenta”. 

Por sua vez, as empresas e institui-
ções que acolhem os alunos da CIOR, 
segundo Amadeu Dinis, relevam que 
os  nossos alunos têm “vontade de 
aprender, capacidade de adaptação 

em contextos adversos, organização e 
o gosto pelas aprendizagens inovado-
ras”.

“Aproveitem bem estas oportuni-
dades e experiências vividas, pois são 
passos muito importantes para a vossa 
realização pessoal e profissional”, foi o 
conselho que Paulo Cunha deixou aos 
estudantes presentes.

A CIOR é uma das escolas portugue-
sas com maior número de mobilidades 
em contexto europeu, através de uma 
rede de empresas e instituições par-
ceiras espalhadas pela maior parte dos 
países da Europa. No decorrer do seu 
percurso formativo, todos os alunos 
da CIOR fazem um estágio num país 
da Europa. É de referir também que 
esta escola, como entidade de acolhi-
mento, recebe anualmente grupos de 
estudantes de vários países da Europa. 

No âmbito da Semana da Europa 
realizaram-se, ainda, no auditório da 
Escola, ações de partilha de experiên-
cias e disseminação de boas práticas 
por parte de alunos dos cursos técni-
cos de Programação e Maquinação, 
Mecatrónica Automóvel, Animação 
Sociocultural, Eletrónica, Automação e 
Comando, que, no decorrer deste ano, 
frequentaram estágios na Áustria, Itá-
lia, Espanha, Polónia, Malta, Grécia, 
Reino Unido e Finlândia, através do 
programa Erasmus+.

O valor da solidariedade também 
esteve presente através de uma reco-
lha de sangue, aberta a toda a comu-
nidade, em articulação com a Asso-
ciação de Dadores de Sangue de V. N. 
de Famalicão e Instituto Português do 
Sangue.

GC
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Alunos da CIOR Conhecem 
Realidades do Mercado do 

Trabalho
A nossa escola, através do seu Gabinete de Acompanhamento de Está-

gios e do Coordenador dos Cursos de Educação e Formação, organizou, 
de vinte e cinco a vinte e oito de março, uma série de palestras enqua-
dradas no Dia da Empresa.

Esta iniciativa, que contou com a presença de representantes de dife-
rentes empresas e instituições, teve um dia dedicado a cada curso mi-
nistrado neste estabelecimento de ensino, sendo o seu grande objetivo 
“informar e esclarecer os nossos alunos sobre realidades específicas do 
mundo do trabalho relacionado com as respetivas áreas de formação, 
perfis profissionais, necessidades de técnicos qualificados e empregabili-
dade”, afirmou o diretor da escola, Amadeu Dinis, que relevou a “nature-
za motivacional” destas palestras uma vez que vários dos representantes 
das empresas/instituições foram antigos alunos da CIOR. 

Assim, durante estes dias, estiveram na escola  representantes do 
Centro Social de Calendário; Mais Plural – Cooperativa de Solidariedade 
Social; Partteam&Oemkiosks - Quiosques Multimédia e Mupis Digitais; 
CeNTI - Centre of Nanotechnology and Smart; AMG Unipessoal Lda.; Fer-
reira & Jesus, Lda.; Carpneu e Confiauto Renault Famalicão, Lda. 

A Escola Profissional, presentemente, ministra os cursos profissionais, 

nível IV, de Animação Sociocultural; Eletrónica, Automação e Comando; 
Instalações Elétricas; Produção Metalomecânica/Programação Maqui-
nação e Mecatrónica Automóvel. Em termos de CEF-Cursos de Educação 
e Formação- funcionam os cursos de Mecânico de Automóveis Ligeiros, 
Operador de Máquinas e Ferramentas CNC, Acompanhante de Crianças, 
Eletricista de Instalações e Cuidador de Crianças e Jovens.

Ainda neste período, reuniu-se o Conselho Consultivo da escola para 
se pronunciar sobre a oferta formativa para o próximo ano letivo. Este 
Conselho, para além da direção, estruturas de coordenação pedagógica 
da escola e representante dos alunos, integra o diretor do Centro de Em-
prego do IEFP e o presidente da ACIF, Associação Comercial e Industrial 
de V. N. de Famalicão.

Por fim, a CIOR acolheu também delegações de professores e alunos 
provenientes de entidades parceiras de França e do Chipre, no âmbito 
do projeto em curso “Track it don´t lose it”,do programa ERASMUS+.

GC

N O  Â M B I T O  D O  D I A  D A  E M P R E S A
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D E  4  A  7  D E  J U L H O

XI Feira Medieval/Viking
de Vila Nova de Famalicão

A Feira Medieval/Viking voltará a marcar a agenda cultural do municí-
pio, em mais uma edição a realizar, de 4 a 7 de julho, nos Jardins D. Maria 
II. Mantendo o conceito das edições anteriores em termos de atividades 
e programa de animação cultural e recreativa, a edição deste ano, à se-
melhança do ano anterior, fará referência à presença Viking no território 
de Vila Nova de Famalicão, facto que faz parte da identidade do nosso 
território.

É de referir que a incursão e presença dos normandos, “homens do 
norte”, no território do município de V. N. de Famalicão, terras em torno 
do Castelo de Vermoim, está devidamente registada nos “Annales Portu-
calenses Veteres” a 6 de setembro de 1016.

A realização da Feira Medieval/Viking será uma recriação histórica en-
volvendo cerca de 500 figurantes num projeto que, desde o início, tem 
sido desenvolvido pela Escola Profissional CIOR com o apoio e colabora-

ção da Câmara Municipal, que dá como assumida a “marca viking”, com 
mais de mil anos, a esta Feira Medieval com contornos originais a nível 
regional.

Nesta Feira Medieval/Viking, com toda a sua vivência e atmosfera, não 
faltarão músicos, atores, malabaristas, acrobatas, cavaleiros, bailarinas, 
mercadores e muitos mais, que recriarão todo o cenário da Feira.

Durante os quatro dias da Feira, de quinta a domingo, os visitantes po-
derão usufruir, de uma forma permanente, do mercado medieval; jogos 
medievais e vikings; figurantes da época; música da época; exposição de 
animais de grande e pequeno porte; exposição de artefactos de tortura 
e morte; recriação da aldeia do povo ibérico e viking; recriação da aldeia 
dos leprosos e animações por todo o espaço.

GC

ALDEAMENTO IBÉRICO
A sociedade senhorial e 

vassálica formou-se no oci-
dente, nos séculos IX e X, 
em consequência das alte-
rações sociais e económicas 
decorrentes dos aconteci-
mentos que marcaram os 
séculos anteriores. Após a 
queda do império Romano, 
no século V, e formação dos 
reinos bárbaros, assistimos, entre o século VIII e X, a uma nova vaga de 
invasões - Muçulmanos, Normandos, Húngaros e Sarracenos - que deixa-
ram um rasto de pilhagens, destruição e mortes, tendo deixado a Europa 
numa grave crise económica e social.

Perante este clima de insegurança, as pessoas abandonaram as ci-
dades e refugiaram-se nos campos, procurando proteção e segurança, 
junto dos proprietários rurais, e abandonaram o comércio, pois as rotas 
comerciais não ofereciam segurança. Em consequência, assistiu-se à de-
cadência das cidades, do comércio e da economia.

Nos meios rurais, as pessoas dedicavam-se à agricultura e à criação de 
animais, produzindo apenas o que precisavam para comer. Assistiu-se 
desta forma, à ruralização da economia.

No entanto, a produção agrícola era extremamente baixa devido à ru-
dimentaridade dos utensílios técnicos, geralmente feitos em madeira, e 
das técnicas agrícolas, fertilização e pousio.  

Toda a Europa sofreu uma recessão económica. Neste contexto a terra 
tornou-se uma fonte de riqueza e poder. Entrou-se assim numa época 

marcada pelo poder dos senhores feudais. 
Na Península Ibérica, a Revolução Feudal aconteceu ao mesmo tempo 

do que na restante Europa, contudo com um ritmo mais lento e com 
caraterísticas diferentes. 

Os monarcas, com os reinos ainda em formação, não conseguiam pro-
mover a proteção, defesa e administração do território. Neste sentido, a 
solução passou pela formação de domínios senhoriais em troca de auxí-
lio e fidelidade. Nestes, os senhores possuíam o direito de administrar, 
cobrar impostos e aplicar justiça. 

VIKINGS
Segundo o historiador 

José Mattoso, completou-
-se em 2016, mil anos so-
bre o ataque dos Vikings ao 
Castelo de Vermoim. Os ho-
mens do Norte, atualmen-
te conhecidos por Vikings, 
são uma antiga civilização 
de origem da região da Es-
candinávia, que hoje com-
preende o território de três países: Suécia, Dinamarca e Noruega.

ACAMPAMENTO
Os acampamentos Vikings, que abrigavam mulheres, crianças e o pró-

prio exército, eram criados como forma defensiva e estratégica aquando 
das invasões. Ali, reparavam os seus navios, derretiam o metal saqueado, 
faziam trocas e divertiam-se com festas e jogos. Muitas vezes permane-

D e p o i s  d e  u m a  i n t e n s i v a  i n v e s t i g a ç ã o ,  c o n s e g u i m o s  r e u n i r 
a l g u n s  f a c t o s  h i s t ó r i c o s  q u e  n o s  p e r m i t e m  c o m p r e e n d e r  m e l h o r 

a s  v i v ê n c i a s  d a q u e l e s  t e m p o s  a n t i g o s .
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ciam meses, 
esperando 
a oportu-
nidade de 
nova ofensi-
va. Relatam 
alguns es-
tudos que, 
em algumas 

situações, os acampamentos seriam maiores do que as 
próprias cidades que pretendiam atacar.

HABITAÇÕES
As habitações dos Vikings eram bastante simples. Ma-

deira, pedras e relva seca eram os principais elementos uti-
lizados na construção das casas. Além disso, observamos 
que a distribuição espacial do lar era bem simples. Ape-
nas com uma divisão. Nas famílias um pouco mais abasta-
das, observamos a presença de uma divisão mais comple-
xa, composta 
por sala, co-
zinha e quar-
tos.

TEAR
O tear ver-

tical era um 
instrumento 
de tecelagem que, trabalhado manualmente, produzia 
tecido para confecionar roupas e outros adereços.

FORJA
A forja era basicamente um forno que servia para 

aquecer o metal para mais tarde ser forjado e ter como 
acabamento final as espadas, machados e outras armas 
e ferramentas. Também era utilizado para derreter o me-
tal saqueado. Uma das características apontadas por al-
guns historiadores é que conseguiam o aquecimento do minério a mais 
de 1500ºC. Tal é provado 
através das espadas vikin-
gs ulfberht encontradas na 
Dinamarca.

PIRA FUNERÁRIA
Estrutura de madeira, 

onde se cremavam os cor-
pos, como parte de um 
ritual funerário. O corpo 
seria colocado sobre a pira que seria incinerada com uma flecha. Em 
algumas circunstâncias, os rituais funerários Vikings utilizavam um barco 
que seria incinerado em terra ou deixado à deriva no mar.

BARCO VIKING
O termo “Drakkar”, apesar de recente e não ser utilizado na época, é 

pelo qual conhecemos os barcos Vikings. Provavelmente pelo facto de na 
proa de alguns barcos Vikings existir a figura de um dragão, significado 
de Drakkar. O barco simples teria o nome de “batr” e “faering” e o navio 
o nome de “skip”. O navio longo, utilizado na guerra seria o o “langrskip” 
ou “herskip”. Para fins comerciais utilizavam o navio knorr. A construção 

destas embarcações era 
uma autêntica obra de arte, 
transmitida de geração 
para geração, sem uso de 
qualquer esboço ou dese-
nho. Alguns destes barcos 
chegavam a atingir o com-
primento de 40 metros com 
36 pares de remos.

JOGOS
Enquanto os Vikings trabalhavam arduamente, também jogavam de 

forma competitiva. Desde as sagas aos bens encontrados nas suas cam-
pas, sabemos que os Vikings gostavam bastante de jogos de tabuleiro 
(Tafl). Ao longo dos tempos, foram aparecendo inúmeras variantes dos 

jogos Tafl. Contudo, parece 
que a matriz mantem-se 
em todos eles. Assim, en-
volvem uma proporção dis-
tinta de 2:1, entre o núme-
ro de peças, sendo o menor 
lado, o Rei, que iniciava o 
jogo no centro.

Turma ASC15
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A nossa escola CIOR recebeu em novembro de 2018, o convite de ex-
alunos e professores do IPSB - Colégio Frei Gil, para participar no Grande 
Prémio Frei Gil, em Bustos. 

Tratando-se de um evento que tinha deixado marcas nos alunos do 
curso de Energias Renováveis da nossa escola, prontamente aceitei. 

Ao participar neste evento, aplicamos o método científico e uma 
série de conhecimentos físicos, elétricos, mecânicos e a tecnologia 
dos materiais.Também são postas à prova as habilidades motoras finas 
de cada um, associadas ao trabalho cooperativo de toda uma equipa. 
Todos estes elementos são extremamente enriquecedores para o perfil 
profissional dos alunos.

Se atendermos a que os alunos têm a necessidade de fazer algumas 
pesquisas e elaborar relatórios técnicos da construção dos modelos e 
ainda serem sujeitos a uma entrevista técnica, poderemos dizer que um 
concurso desta natureza se enquadra perfeitamente nas atuais diretivas 
da tutela educativa.

A par disso, estamos a falar de movimentar protótipos unicamente 
com recurso à energia radiante do sol. Indiretamente estamos a 
associar-nos às tecnologias conotadas como energias limpas, às teorias 
da responsabilidade social e à preservação do ambiente.

Era necessário motivar possíveis alunos, conciliar horários e dar início 
aos trabalhos. A forma mais imediata seria a de criar, no presente ano 

Grande Prémio Frei-Gil

E M  B U S T O S ,    G A R A N T I M O S  D O I S  1 O S  L U G A R E S
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O Rui e o Joel com o “Rodinhas”

A Equipa do “Black Shark”

O “Black Shark”

A entrevista técnica

Uma das mangas classificativas do “Black Shark” Outra das mangas classificativas

Outra das mangas classificativas do “Rodinhas”

Uma das mangas classificativas do “Rodinhas”
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E M  B U S T O S ,    G A R A N T I M O S  D O I S  1 O S  L U G A R E S

letivo, um clube associado às Energias Renováveis e ao Ambiente. De 
uma forma embrionária, o clube captou o interesse de alguns alunos das 
turmas PM4, C2-CNC2 e C2-CNC3.

Nas horas livres, de sextas à tarde, os alunos foram aparecendo, 
motivados e entusiasmados, para desenvolverem o projeto a apresentar 
no grande prémio. Os alunos da turma PM4 entraram em estágio e, 
infelizmente, não puderam comparecer.

O tempo era escasso, mas os protótipos surgiram a tempo de 
podermos competir com outros alunos de várias escolas da zona centro 
e norte do país.

Para o próximo ano, tendo em conta também as conquistas deste 

ano letivo, esperamos mais alunos e professores, por isso fica desde já 
o convite para aderirem ao Clube de Energias Renováveis e Ambiente.

Resta-me dar os parabéns a todos os alunos que contribuíram com 
o seu trabalho para os prémios conseguidos em Bustos ao vencerem a 
classe B de corrida de carros solares e também a classe B destinada a 
barcos solares.

Não podia esquecer-me de felicitar a organização de ex-alunos, 
encarregados de educação e ex-colaboradores do Colégio Frei Gil pela 
forma como fomos recebidos e pela teimosia em colocar, de novo, “de 
pé” um evento desta natureza.

Manuel Vieira, professor

O 1.º Lugar (barcos Classe B)

O 1.º Lugar (carros Classe B)
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A minha estadia 
em Famalicão foi 
realmente emo-
cionante e esclare-
cedora para mim, 
pois foi a minha 
primeira experiên-
cia fora de casa. 
Assim pude expe-
rimentar experiên-
cias inesquecíveis.

Gostei de residir 
sozinho e acompa-
nhado, pois pude 
descobrir-me e 
amadurecer como 
pessoa.

Pouco a pouco, 
tornei-me menos tímido e pude conhecer pessoas maravilhosas 
que recordarei toda a minha vida.

Serei eternamente grato a todas as pessoas que me ajudaram 
a tornar este período inesquecível. Uma parte de mim fica em 
Famalicão, e no meu coração há, para sempre, um lugar reser-
vado para esta cidade.

Rogelio Prado, estagiário de Santiago de Compostela

Acolhemos Estagiários Espanhóis

Numa frase o que acharam do estágio em Famalicão?

“Muy Buena expreriencia. El lugar e las personas son increibles.”
Alberto Barreda - Famasete

“Una experiencia interesante con sus pros y contras.”
Asier Garcia - Famasete

“Muy divertido, bonito. Y muy simpáticos todos.”
Andrea Caballero : Farmácia da Estação - Nine

“Trabajar Mola.”
Ivan Alarcón - Farmácia de Calendário

Estagiários de Madrid

V I S I T A  D E  E S T U D O 
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V I S I T A  D E  E S T U D O 

Consciência Ambiental
No âmbito da disciplina de Educação Física, no dia 23 de maio,  as tur-

mas dos Cursos de Educação e Formação AC2, EI2, CNC2 e MA3 visitaram 
a praia fluvial de Adaúfe, de manhã e à tarde o Centro Comercial Nova 
Arcada. Os alunos foram acompanhados por quatro professoras: Carla 
Azevedo, Natália Luciano, Ana Macedo e Eugénia Mendes. 

Na praia fluvial, os alunos, divididos por turmas, fizeram uma recolha 
de resíduos que encontravam ao longo da praia.  Terminada a recolha 
de lixo, deslocamo-nos para o Centro Comercial Nova Arcada, onde al-
moçaram.

A parte da tarde foi dedicada ao cinema. Os alunos escolheram o filme 

The Avengers - The end game. Cada bilhete teve o custo de 2,5 euros, 
sendo que a despesa foi coberta na totalidade pela verba angariada no 
Waffle Day e Pancake Day, atividades dinamizadas pelo grupo de Inglês.

Os alunos mostraram-se muito entusiasmados ao longo deste dia. Du-
rante a manhã, na visita à praia fluvial, usufruíram de uma atividade ao 
ar livre e, ao mesmo tempo, colaboraram para a preservação do meio 
ambiente. Esta atividade foi pensada para desenvolver a cultura cinéfila 
dos alunos e proporcionar momentos de convívio salutar entre todos.

Ana Macedo, professora
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Um Dia Diferente
No dia 28 de março, as turmas CCJ1 e CNC3, do Curso de Educação 

e Formação, deslocaram-se às cidades de Viana do Castelo e Vila Praia 
de Âncora para visitar o navio Gil Eannes e assistir à peça de teatro de 
marionetas - Plastikus. Estas visitas desenvolveram-se no âmbito da dis-
ciplina de Língua Portuguesa no módulo “Textos narrativos e Teatro”. 

Da parte de manhã, os alunos visitaram o Navio Hospital Gil Eannes, 
construído em Viana do Castelo, nos estaleiros navais da mesma cidade. 
O Navio iniciou a sua atividade como hospital em 1955, apoiando duran-
te décadas a frota bacalhoeira portuguesa que atuava nos bancos da Ter-
ra Nova e Gronelândia. Desativada a frota bacalhoeira, ficou a apodrecer 
nas docas de Lisboa, durante muitos anos. Em 1998, a Fundação Gil Ean-
nes, considerando-o património cultural e afetivo da cidade, resgatou-o 
da sucata por cerca de 250 mil euros, após uma inédita campanha que 
envolveu todos os estratos sociais vianenses. Em 31 de janeiro de 1998, 
foi recebido festivamente na Foz do Lima, onde, depois de limpo e res-
taurado, foi aberto ao público, assumindo-se polo de atividade para Via-
na de Castelo. A reconversão transformou-o num espaço museológico, 
integrando a sala de exposição, sala de reuniões e lojas de recordações.

Posto isto, os alunos almoçaram no Viana Shopping e de seguida des-
locaram-se a Vila Praia de Âncora para assistir à peça de teatro, Plas-

tikus. Esta peça conta a história de Ondina que vive junto às ondas do 
mar, onde elas rebentam e enchem de espuma a praia. Durante muitos 
e muitos anos, apenas a espuma banhava a areia da praia. E era aí que 
Ondina brincava com os seixos e com a espuma do mar. Mas novos ob-
jetos com sons, cores e formas extraordinárias surgiram na sua vida e 
Ondina gostava de brincar com eles. Pareciam uma nova espécie muito 
amigável e tão prestável que, devagarinho, se foram estranhando na sua 
vida. Quanto mais se estranhavam, mais ela precisava deles e sem dar 
por isso, o Platikus tornou-se absolutamente indispensável. E assim cres-
ceu, cresceu, cresceu na sua vida a Ondina rapidamente descobriu que 
ele estava por todo o lado mesmo! 

Todos os alunos gostaram muito de participar nestas atividades por-
que puderam contactar com a arte dramática e conheceram a importân-
cia que o Navio Hospital Gil Eannes teve nas suas várias funções ao longo 
da história da navegação portuguesa, e o seu contributo, na atualidade, 
enquanto museu, para o desenvolvimento cultural, turístico e científico, 
especialmente nas áreas relacionadas com o mar.

Turma CCJI

P R O J E T O  M y M A C H I N E
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P R O J E T O  M y M A C H I N E

Quando a Imaginação das 
Crianças Resolve Problemas do 

Dia a Dia
Acompanhar e dar vida aos sonhos dos mais pequenos nem sempre é 

uma tarefa fácil. Que o digam os pais e educadores que os acompanham 
num frenesim diário de brincadeiras, jogos e até algumas birras. No en-
tanto, foram as ideias provenientes do imaginário das crianças do conce-
lho de Famalicão, maioritariamente alunos das escolas do primeiro ciclo, 
que deram origem, ainda que numa fase embrionária, às máquinas que, 
até ao dia 5 de junho, estiveram expostas nos Serviços Educativos do 
Parque da Devesa, na cidade. O propósito destes aparelhos é tentar dar 
resposta ou resolver alguns dos problemas que os estudantes enfrentam 
diariamente e que estão relacionados com um espaço que lhes é particu-
larmente caro: a escola. Senão vejamos: uma máquina para depósito de 
bens perdidos no espaço escolar, uma para limpar o quadro, outra para 
distribuir leite e ainda outra para ajudar na logística do campo de jogos.

Embora criativos e atentos aos problemas que os rodeiam, os invento-
res de palmo e meio ainda não têm o que é preciso para transpor os seus 
sonhos para a realidade e dar-lhes vida. Foi aqui que entraram os alunos 
das Faculdades de Arquitetura e Artes e Engenharias e Tecnologias da 
Universidade Lusíada de Famalicão e do Ensino Profissional. Os primei-
ros ficaram responsáveis por transformar “um desenho num conceito” 
ou, por outras palavras, “rabiscos num projeto técnico” e os segundos 

por construir a máquina.
A nossa escola ficou responsá-

vel por dois projetos intitulados de 
“Futeboleiro” e “Coletor de Roupa”. 
O primeiro consiste numa máquina 
para a gestão do campo de jogos 
de forma a que os alunos saibam 
que turma tem direito ao campo 
de jogos num determinado dia da 

semana e o segundo pretende ser 
um depósito/coletor para roupa 
e outros bens perdidos no espaço 
escolar, assinalando a existência ou 
inexistência de bens perdidos de-
positados.

Simultaneamente, a interação 
que é feita entre os alunos destes 
três graus de ensino (primeiro ciclo, 
ensino secundário e universitário) 
pode resultar num dinamismo que beneficia todos os envolvidos, no-
meadamente os alunos universitários que se viram obrigados a contac-
tar com colegas de áreas de estudo diferentes e que, por isso, têm meto-
dologias de trabalho diferentes, nomeadamente no que diz respeito aos 
materiais usados.

Neste processo que consiste numa cadeia formada por três etapas 
(ideia, design e protótipo), a última fica para os alunos do ensino pro-
fissional.

Fazer com que as crianças sintam que os seus sonhos e projetos po-
dem tornar-se, de facto, realidade é o objetivo da MyMachine, organiza-
ção promotora da iniciativa. Fundada em Kortrijk, na Bélgica, promove a 
criatividade e a inovação na educação, nomeadamente através de inicia-
tivas como a que se realizou em Famalicão por iniciativa da autarquia e 
que brevemente se estenderá a Rio Maior.

Portugal integra a rede mundial de países em que são desenvolvidos 
projetos da MyMachine e destaca-se por ter o maior número de alunos 
envolvidos e de máquinas construídas.

Pedro Veloso, professor
Recolha e adaptação de publico.pt

http://bit.ly/2WKEhm3
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Temos Artistas
Inspirados num dos mais icónicos quadros do artista Vincent Van 

Gogh “Noite Estrelada”, os alunos finalistas do curso CEF da turma 
C2-CNC2, no âmbito do projeto de turma “Preservação do Meio 
Ambiente”, elaboraram um painel a fim de o expor na escola. Esta 
atividade teve como objetivo alertar a comunidade escolar para os 
problemas ambientais e para a importância da preservação dos re-
cursos naturais. O painel recria a paisagem rural e natural da obra-
-prima de Van Gogh remetendo para o verde da montanha, o cas-
tanho da terra, os azuis do céu e do mar e o amarelo das estrelas.

Foi um projeto que envolveu com entusiasmo todos os alunos 
da turma, que ao longo de duas semanas, esboço feito, pincelada 
após pincelada, viram a sua obra concluída. O painel está em expo-
sição na entrada da escola, no pavilhão 206, e ficou espetacular!

MC
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L i v r e - Tr â n s i t o
“O Saldo do SEU Cartão Esgotou”

Tendo em conta que Portugal esgotou os recursos naturais de 2018 e 
começou a usar o cartão de crédito ambiental, como explicar a surpresa 
das eleições para o Parlamento Europeu? A eleição de um eurodeputado 
pelo PAN e respetiva expressividade de votos, naquelas que foram as 
eleições menos participadas de sempre. 

PAN, o partido que ninguém conhece 
bem, representa as Pessoas, os Animais e 
a Natureza. É um partido político fundado 
por Paulo Borges em 2009. Ao conseguir 
eleger um eurodeputado e obter 5,1% 
reforçou a consciencialização geral sobre 
a temática ambiental. Para além do PAN 
também a coligação PCP-PEV (Partido 
Comunista Português-Partido Ecologista 
os Verdes (este último fundado em 1982) 
elegeu 2 eurodeputados e conseguiu 
6,9%. 

Uma outra situação emergente e que exige reflexão é a abstenção al-
tíssima entre os jovens. Miguel Sousa Tavares, comentador político, re-

feriu a este respeito que uma das possíveis penalizações aos jovens que 
não exerçam o direito e/ou dever de voto seria, por exemplo, que não 
possam usufruir do Programa Erasmus e Mobilidades no espaço euro-
peu. Esta consideração pode ter duas interpretações e funcionar princi-

palmente como um incentivo. Penso que 
se a opinião do comentador relativamen-
te à descrição que fez dos simpatizantes 
do PAN foi particularmente infeliz “urba-
no-depressivos que comem alface”, terá, 
então, compensado com esta sugestão 
pertinente. 

A respeito de jovens, o fabulista grego 
Esopo escreveu “Não se podem censurar 
os jovens preguiçosos, quando a respon-
sável por eles serem assim é a educação 
dos pais”. Seguem-se testemunhos de 

alguns alunos relativamente às últimas eleições realizadas cujo ponto 
comum é que todos eles têm a maioridade e oportunidade de exercer o 
voto eleitoral. 

“Votei em branco, ou seja, voto nulo. O meu voto tem apenas uma 
explicação, os partidos “falam” muito e fazem pouco.”  

Vasco Provedora (19 anos) Turma: PM3
“Já é a segunda vez que voto, mas o meu pensamento é o mesmo. 

Prometem coisas infinitas, mas na realidade nunca fazem o que prome-
tem.”

Renata (20 Anos) Turma: PM3
“Normalmente voto. Nestas últimas eleições não o fiz, pois, tal como 

muitas outras pessoas, aderi à greve para baixarem os preços dos com-
bustíveis.” 

Paula Ferreira (19 anos) Turma: ASC15

“Foi a primeira vez que votei, pelo simples facto de ser um direito e 
podermos contribuir para o nosso futuro. Os resultados das eleições 
agradaram-me e penso que todos os jovens devem contribuir para a 
mudança do nosso país.”

Ana Reis (18 anos) Turma: ASC16
“Eu não votei, porque a maioria dos candidatos prometem mundos e 

fundos e não cumprem. Por outro lado, já é significativo esforçarem-se 
por melhorar a nossa situação.”

Mara Ulisses (18 anos) Turma: ASC16

Susana Maia, professora
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D a i l y - E n g l i s h

On 29th March there was a field trip to Oporto planned by Maths and 
English subjects. The 11th year classes (MA11, MA12, PM4, IE17, EL24) 
together with the teachers Ana Macedo, Andreia Araújo, Juliana Oliveira 
and Susana Maia had the chance to spend the whole day outside school 
facilities. 

The day couldn’t be better. It was sunny and warm great for sightseeing 
and have a picnic at Palácio de Cristal, our first stop. Once again there was 
the chance to call everybody’s attention to the Environment and Climate 
Changes.  

After lunch we all went to Centro de Congressos which was quite near, 
so we went on foot. 

There we could see the exhibition by the Dutch artist M. C. Escher in-
cluding the famous works: “Hand with Reflecting Sphere” (1935), “Eye” 
(1946), “Three Worlds”, “Depth” (1955) and “Bond of Union” (1956).

At the end students and teachers shared the same opinion about the 
day, everyone had lots of fun!

Susana Maia, English teacher

Field Trip to Oporto
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Our Trip to Greece
César Ferreira - The trip to Greece was important to learn new things 

because I had to take care of myself the whole time.
Rúben Ferreira - I think the trip to Greece was interesting and it was an 

experience that I would like to repeat.
João Bezerra - It was an incredible experience, now we know a new 

reality and a new country that is Greece. I would love to repeat this ad-
venture.

Emanuel Vilaça - I found the visit to Greece very interesting and very 
educational.

João Pinto - I think it was interesting, unforgettable and I would enjoy 
to repeat the experience.

Carlos Sousa - I think the trip to Greece was a way to grow up as a 
person; I had no complaint about the hotel staff, the company or the 

partner entity; the thing that I liked best were the girls, the company 
and having fun.

Ana Silva - It was a good experience and I liked it very much.
Miguel Alves - In my opinion, this Erasmus trip was a great experience 

for all.
Francisco Nunes - In my opinion, this Erasmus was very entertaining, 

interesting and very educational.
Miguel Rodrigues - In my opinion the Erasmus mobility program al-

lowed me to understand better how the work is done abroad; and al-
though it was not easy, still I loved the experience and the Greek culture. 

Class PM5
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I n t e r n a C I O R i z a n d o
Gabinete de Projetos

Chegados ao final de mais um ano letivo, é tempo 
de balanços… Foi mais um ano de trabalho intenso do 
Gabinete de Projetos, procurando o enriquecimento 
do Projeto Educativo da CIOR, através do desenvolvi-
mento e estabelecimento de projetos e parcerias de 
âmbito Europeu. 

No projeto GPS totalizaram-se 100 mobilidades, de 
alunos, professores acompanhantes e staff, com o en-
vio de 14 grupos, com destino a 11 países da União 
Europeia. 

No desenvolvimento do projeto “Track It don’t lose 
it”, participámos no meeting de França, acolhemos os 
nossos parceiros na CIOR e encerraremos o projeto no 
final de junho, com o meeting no Chipre. 

Acolhemos diversos grupos de alunos, nomeada-
mente da Roménia e de Espanha, para estagiar na Es-
cola e em Empresas parceiras. Recebemos ainda pro-
fessores e técnicos de Escolas da Alemanha, da Bélgica 
e de Espanha, em visitas preparatórias e atividades de 
Jobshadowing. 

Organizamos a semana da Europa. 
No que diz respeito a candidaturas, foram apresen-

tados 4 projetos de parceria à Ação KA2, bem como a 
candidatura para mais uma edição do Projeto GPS. A 
boa notícia que temos para dar é que esta última já 
foi aprovada. Assim, no próximo ano letivo, os nossos 
alunos e staff terão novamente a oportunidade de en-
riquecer a sua formação no estrangeiro.

No início do 3º período, foram 10 os alunos das turmas IE18/EL25 que 
rumaram à Bulgária para realizarem a sua mobilidade na “Vocational 
School of Electrical Engeneering and Electronics” na cidade de Plovdiv. 
Esta foi, sem dúvida, uma experiência inesquecível, com uma viagem 
atribulada e uma chegada ao destino sem malas, que lhes valeu uma 

visita inesperada à capital Sófia. A gastronomia local e a língua represen-
taram também um novo desafio para o grupo. Apesar de tudo, o saldo 
revelou-se positivo com os jovens a manifestar vontade de repetir a mo-
bilidade.

MOBIL IDADE  DE  10 º  ANO
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Este ano, as mobilidades de staff inseridas no projeto GPS 6 visaram 
aprofundar o conhecimento sobre o sistema de Ensino Profissional da 
República Checa. Assim, durante 6 dias, o Diretor da CIOR e dois elemen-
tos do Gabinete de Projetos, estiveram na cidade de Chrudim, na região 
de Pardubice, na Escola Parceira “Stredni Skola Zdravotnická a Sociálni 
Chrudim”, onde, para além de reuniões com a equipa de professores, 
desenvolveram atividades de jobshadowing e visitaram outras escolas 
da região, nomeadamente a escola SPSS Chrudim – Technical Secondary 
School e a SSZe – Agrickulture School. Durante este período, visitaram 
diversas entidades com potencial para o acolhimento de alunos em es-

tágio, nomeadamente o infantário MS Dr. Malika, o Hospic Chrudim e a 
Senecura Senior Centre.

Tratou-se de uma semana de trabalho profícua, em que se estreitaram 
as relações estabelecidas entre as duas escolas e se definiram metodolo-
gias de colaboração, estando previsto o desenvolvimento de futuras mo-
bilidades de alunos da CIOR para esta região, bem como o acolhimento 
de alunos e professores Checos em Vila Nova de Famalicão, para além da 
possibilidade de desenvolvimento de outros projetos comuns no âmbito 
do Programa Erasmus +.

MOBIL IDADE  DE  STAFF

“Nuestro Hermano” Rogelio Prado, do CIFP 
Politécnico de Santiago de Compostela, con-
cluiu, no passado dia sete de junho, o seu es-
tágio ERASMUS na Editave Multimédia, Lda de 
Famalicão, e apresentou um balanço positivo 
da sua passagem por terras de Camilo. Ainda 
de Barcelona, do Instituto Pompeu Fabra, te-
mos a Laura Caraballo, do curso Superior Téc-
nico de Análises e Controlo de Qualidade que, 
até agosto, vai desenvolver o seu estágio ERAS-
MUS na conceituada Empresa Famalicense, 
Primor.

ACOLHIMENTO  DE  ALUNOS
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No final do segundo período, esteve a fazer um período de jobshado-
wing na nossa escola, a professora Adéla Gálvez, uma colega do “Institut 
D’Educació Secundária Tirant Lo Blanc”. Durante a semana de trabalho, 
visitou a nossa escola, aprofundou o conhecimento das dinâmicas de 

funcionamento do Gabinete de Projetos e visitou empresas acolhedoras 
de estágio, acompanhando de perto as metodologias de acompanha-
mento de alunos em FCT.

ACOLHIMENTO  DE  PARCE IROS
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À semelhança dos anos anteriores, o Gabinete de Projetos quis celebrar o Dia da Europa, 
que se comemora a 9 de maio. Para o efeito, ao longo de uma semana, organizou um conjun-
to de iniciativas que visaram disseminar as atividades realizadas no âmbito dos projetos “GPS 
6” e “Track it, don’t lose it”, para além de promover a consciência Europeia. Destaca-se o de-
bate realizado no dia 7 de maio, no auditório do Centro de Estudos Camilianos, subordinado 
ao tema “A importância da mobilidade em contexto europeu para a qualificação de recursos 
humanos”. Este debate, moderado pela jornalista Carla Soares, do Jornal Opinião Pública, 
contou com a intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Dr. 
Paulo Cunha, e com a presença da Dr.ª Elda Dias, em representação da Agência Nacional Eras-
mus +, do Dr. José Luís Presa, Presidente da ANESPO, da Dr.ª Sílvia Peixoto da Primor, da Dr.ª 

Rita Paiva em represen-
tação do Centro de Em-
prego de Vila Nova de 
Famalicão e ainda da 
Dr.ª Ana Soares, em re-
presentação do grupo 
Jerónimo Martins. 

Neste evento, este-
ve também presente o 
ponto de informação 
Eurodesk da Casa da 
Juventude de Fama-
licão, cuja missão foi 
sensibilizar os jovens 
sobre oportunidades 
de aprendizagem de 
mobilidade e incentivá-
-los a tornarem-se cida-
dãos ativos. No final, os 
alunos, professores e 
outros representantes 
dos vários estabeleci-
mentos de ensino e Ins-
tituições de Famalicão, 
foram presenteados 
com um lanche Euro-
peu, organizado pelos 
alunos da nossa escola 
parceira D. Sancho I.

SEMANA  DA  EUROPA

Já estamos na fase de encerramento deste projeto de parceria, que, 
ao longo de dois anos, juntou a nossa escola ao Lycée Louis Blériot de 
Trappes e à C-Technical School de Limassol, na implementação de um 
objetivo partilhado: a construção de uma base de dados para os equi-
pamentos dos departamentos de eletrónica das escolas envolvidas, pro-
movendo em simultâneo o empreendedorismo e o combate ao abando-

no escolar precoce. O parceiro do Chipre organizará a última reunião de 
trabalho em que participaremos, de 23 a 29 de junho. Esperemos que 
a participação neste projeto tenha contribuído para preparar os nossos 
alunos para os desafios futuros. Vê o projeto em:

https://cior.pt/track/summary/

PROJETO  KA2  –  TRACK  I T,  DON ’ T  LOSE  I T
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E n t r e t a n t o
Bem Escrever

Pontapés na Gramática

Este exercício tem como objetivo alertar os leitores do jornal “Leitu-
ras” para as incorreções linguísticas mais comuns, fornecendo esclare-
cimentos sobre como fazer um bom uso da língua portuguesa. Testa, 
agora, os teus conhecimentos, desejando que desfrutes do prazer de 
confirmar o teu saber, caso acertes, ou de aprender, caso erres. 

1 - Como se designa o macho de lebre?
a - Lebrão
b - Lebréu
A resposta correta é Lebrão. O nome lebrão corresponde ao masculi-

no de lebre. Lebréu designa o cão próprio para a caça das lebres, tam-
bém denominado de lebreiro.

2 - Escreve a seguinte frase no feminino.
“Tenho um amigo que é piloto na Força Aérea”. 
a - Tenho uma amiga que é pilota na Força Aérea.
b - Tenho uma amiga que é piloto na Força Aérea.
A resposta correta é a seguinte: Tenho uma amiga que é piloto na 

Força Aérea.
Piloto é um nome comum de dois géneros, isto é, pode ser masculi-

no ou feminino, consoante o determinante que o antecede: o piloto/a 
piloto. 

3 - Existe algum pontapé na frase?
“Esperemos que ainda hajam bilhetes para o concerto.”

a - Não, a frase está correta.
b - Sim, deve dizer-se “haja” e não “hajam”.
A resposta correta é a opção b: Sim, deve dizer-se “haja” e não 

“hajam”. Sempre que o verbo principal, o verbo haver é impessoal, só 
podendo ser conjugado na 3ª pessoa do singular (há, houve, havia, 
haverá, haveria…). Assim, a estrutura correta é: “Esperemos que ainda 
haja bilhetes para o concerto”. 

4- Substitui a palavra “contrariedade” por um sinónimo na frase.
“Avançaremos com esse projeto, desde que não haja nenhuma con-

trariedade”.
a - Percalço
b - Precalço
A resposta correta é percalço. O nome percalço provém do castelha-

no percance e tem como aceção mais comum “dificuldade, obstáculo, 
contrariedade inesperada”. 

Carla Susana Azevedo, professora
Fonte: Duarte Tavares, Sandra. 370 Pontapés na Gramática.

Raiz Quadrada
Afinal Para Que Serve a Matemática?

“A Matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o Universo.”
Galileu Galilei

Muita gente questiona-se para que serve a Matemática, mas a verdade 
é que esta está presente em quase todos os momentos da nossa vida.

Ao longo da história da Humanidade, a Matemática foi fundamental 
para o progresso da mesma. Desde os cálculos do dia a dia, a invenção 
do calendário, o avanço da Astronomia, as construções, o entendimento 
de fenómenos naturais, o grande avanço da tecnologia, entre outros.

Em última instância, o que faz com que a ciência seja ciência é o rigor 
da Matemática.

E a verdade é que a ciência só faz sentido porque nos faz compreender 
melhor o mundo, até as coisas mais banais! 

Vejamos, por exemplo, um ato semanal tão comum como o 
preenchimento do boletim do Euromilhões.

Uma das questões que muitos de vocês fazem ao vosso professor 
de Matemática é acerca da possibilidade de acertarmos na chave do 
Euromilhões.

Para poder calcular essa probabilidade, temos de conhecer a 
quantidade de apostas diferentes que é possível fazer num boletim do 
Euromilhões. Devemos ter em conta que não há repetição de números, 
ou seja, não podemos escolher o mesmo número duas vezes. A ordem 

não interessa, pois é indiferente se escolhemos primeiro o 5 e depois 
o 6, ou ao contrário. Assim, estamos perante combinações. Podemos 
apostar cinco números de entre 50 e 2 estrelas de entre 12. A fórmula 
para calcular o número de combinações possíveis é a seguinte: 

139 838 160. 
Existem 139 838 160 casos possíveis para apostar no Euromilhões. 

Se quisermos ter a certeza absoluta que ganhamos, temos que apostar 
em todas as combinações. Considerando cada aposta de 2€, ficaria em 
279 676 320€. Uma quantia inalcançável para a maioria das pessoas 
e, além disso, nada nos garante que nessa semana não haja mais 
apostadores a ganhar o primeiro prémio. Dificilmente compensaria!

Juliana Oliveira, professora 
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CURIOSIDADES

A Química do Fogo de Artifício

Com a chegada do ve-
rão, das festas e das ro-
marias, todos os fins de 
semanas, mais aqui ou 
mais ali, ouvem-se fogue-
tes a estoirar. Este é um 
tema que desperta inte-
resse pois é uma das mais 
espetaculares manifesta-
ções da química no nosso 
quotidiano. Quem não 
fica deslumbrado com a 
explosão de cores e for-
mas que iluminam o céu 
durante um espetáculo 
de fogo de artifício?

O componente essen-
cial do fogo de artifício é 
a “concha”, normalmente 
um tubo de papel cheio 
com pólvora negra e pe-
quenos globos de mate-
rial explosivo chamados 
“estrelas”.

Cada estrela contém 4 ingredientes químicos: um material combustí-
vel, um agente oxidante, um composto metálico (responsável pela cor) 
e um aglutinante para manter estes compostos unidos. Toda a luz, cor e 
som resultam destes compostos químicos.

Durante a explosão, o agente  oxidante e o combustível reagem de 
forma violenta, libertando calor intenso e materiais em fase gasosa. É 
a expansão brusca destes materiais gasosos que cria a onda de choque 
que nos chega aos ouvidos como o som da explosão!

A energia libertada nesta reação é a responsável pelo brilho e cor do 
fogo de artifício.

As cores do fogo de artifício são obtidas essencialmente por um pro-
cesso chamado “luminescência”. O calor libertado na explosão é absor-
vido pelos átomos dos metais presentes na composição da “estrela”. Ao 
absorver energia, os átomos dos metais ficam com os seus eletrões, di-
gamos, “desarrumados”, fora das suas posições próprias.

Quando voltam a arrumar os seus eletrões nas posições mais estáveis, 

os átomos libertam a energia em excesso, mas agora sob a forma de 
radiação visível, ou seja, luz colorida.

A cor da luz emitida varia consoante o metal utilizado: o vermelho é 
normalmente obtido com sais de estrôncio ou de lítio; o cor de laranja 
é característico de sais de cálcio, como o cloreto de cálcio; o amarelo 
resulta dos sais de sódio, sendo vulgarmente utilizado o cloreto de sódio 
(o sal das cozinhas); já o verde é obtido com cloreto de bário, enquanto 
o azul está associado ao cloreto de cobre.

As propriedades destes sais tornam a pirotecnia uma ciência química 
exigente. É preciso garantir a estabilidade de alguns destes compostos, 
controlar rigorosamente a temperatura de explosão e impedir a conta-
minação que mistura as cores. E só assim é possível garantir a beleza da 
química a iluminar o céu em noites de festa!

Carla Olivieira, professora
Fonte: http://www.aquimicadascoisas.org
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C h e c k - L i s t
Entre-Capas

Augusta Salgado

A Mulher do Plantador de Chá,
de Dinah Jefferies

Um homem atormentado pelo passado?
Uma mulher perante a escolha mais terrível da sua vida.

Aos 19 anos, Gwendolyn Hooper abandona a Escócia para se encon-
trar com o seu marido, Laurence, em Ceilão, do outro lado do mundo. 
Recém-casados e apaixonados, eles são a definição do casal aristocrático 
perfeito: a bela dama britânica e o proprietário de uma das fazendas de 
chá mais prósperas do império. Mas, ao chegar à mansão na paradisía-
ca propriedade Hooper, nada é como Gwen imaginara: os funcionários 
parecem rancorosos e calados, os vizinhos, traiçoeiros, e o seu marido, 
apesar de afetuoso, demonstra guardar segredos sombrios. Com Lau-
rence ausente em trabalho, Gwen explora sozinha a plantação. Ao va-
guear por locais proibidos, encontra várias portas fechadas e até um 
pequeno túmulo - pistas de um passado escondido.

Quando descobre estar grávida, a jovem sente-se feliz pela primeira 
vez desde que chegou a Ceilão. Mas, no dia de dar à luz, algo inespera-
do se revela. Agora, é ela quem se vê obrigada a manter em sigilo algo 
terrível, sob o preço de ver a sua família desfeita. Quando chegar o dia 
de revelar a verdade, será que ela vai ter o perdão daqueles que ama?

Dinah Jefferies

Dinah Jefferies nasceu na Malásia e mu-
dou-se para Inglaterra com 9 anos. Estu-
dou na Birmingham School of Art e, mais 
tarde, na Ulster University, onde obteve a 
licenciatura em Literatura Inglesa.

Autora bestseller do Sunday Times, cola-
bora com alguns jornais, entre eles o The 
Guardian. Os seus livros estão já publica-
dos em 25 países, mas o seu sucesso inter-
nacional não para de crescer.

Depois de ter vivido em Itália e em Espa-
nha, regressou a Inglaterra, onde vive com 
o seu marido e o cão, passando os dias a 
escrever e a desfrutar dos tempos livres 
com os netos.
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O Quarto de Jack,
de Emma Donoghue 

Original, poderoso e soberbo, Jack 
é inesquecível: a coragem e o imenso 
amor numa história perturbante conta-
da pela voz da inocência.

Para Jack, de cinco anos, o quarto é 
o mundo todo. É onde ele e a mãe co-
mem, dormem, brincam e aprendem. 
Embora Jack não saiba, o sítio onde ele 
se sente completamente seguro e pro-
tegido, aquele quarto é também a pri-
são onde a mãe tem sido mantida con-
tra a sua vontade. Contada na divertida 
e comovente voz de Jack, esta é uma 
história de um amor imenso que sobre-
vive a circunstâncias aterradoras, e da 
ligação umbilical que une mãe e filho.

O quarto é um lugar que nunca vai 
esquecer; o mundo é um sítio que nun-
ca mais olhará da mesma maneira.

“Emma Donoghue (n. 1969) inspi-
rou-se em várias histórias de sequestro 
prolongado – Elizabeth Frizl, Natascha 
Kampusch, entre outras – para construir um romance intenso sobre o 
mal absoluto e a resiliência humana, sobre os abismos do trauma psico-
lógico e o poder do amor. […] O Quarto de Jack fez parte das listas dos 
melhores de 2010 na imprensa interna-
cional. E com toda a justiça. […]”

Adaptação ao cinema

Não é uma história de horror, mas um 
caminho desde o lado mais negro até à 
luz. É assim que Emma Donoghue clas-
sifica O Quarto de Jack, o romance que 
publicou e deu origem ao filme Quarto, 
nomeado para quatro Óscares. Um de-

les para argumento adaptado da autoria 
da própria Emma.STA

Em 2010, ano em que publicou Room, 
editado em Portugal um ano depois com 
o título O Quarto de Jack (Porto Editora), 
a escritora irlandesa Emma Donoghue 
(Dublin, 1969) conseguiu o aplauso de lei-
tores e crítica. O romance seria um best-
-seller, venceu o Orange Prize e foi fina-
lista do Man Booker. Seis anos depois, o 
livro chega ao cinema adaptado pela pró-
pria Emma Donoghue, num filme realiza-
do por Lenny Abrahamson que partilha a 
perspetiva do original, ou seja, a história 
constrói-se a partir da voz e dos olhos de 
uma criança de cinco anos que, pouco 
depois do início da história, se percebe 
viver como prisioneiro e ter nascido de 
uma violação. O filme não reúne o mes-
mo consenso do livro, mas conseguiu a 
nomeação para quatro Óscares em cate-
gorias principais: melhor filme, melhor 
realizador, melhor atriz principal e me-
lhor argumento adaptado naquela que 
foi a estreia de Donoghue na escrita para 
cinema. 

O filme conta a história de Jack e da sua 
mãe, Joy, que estão reféns num quarto sem janelas e à prova de som de 
10m². Apesar das circunstâncias aterrorizantes vividas por Joy, ela con-
segue tornar esse ambiente um lugar agradável para o menino.

O Quarto de Jack consegue misturar 
suspense e melodrama na medida certa. 

Quem se interessa por filmes densos, 
psicológicos ou filosóficos vai se apaixo-
nar por O Quarto de Jack, que aborda di-
versas questões de forma muito hones-
ta e poética. Um filme com um timing 
espetacular, que tira o fôlego e provoca 
muitas lágrimas.

Emma Donoghue 
Emma Donoghue nasceu em Dublin, em 1969. É duplamente emi-

grante. Passou oito anos em Cambridge, Inglaterra, a tirar um douto-
ramento em literatura do século XVIII, antes de se mudar para London, 
Ontário. Por outro lado, Emma Donoghue também migra entre géneros 
literários: escreve argumentos, assim como romances históricos. 
O seu bestseller internacional O Quarto de Jack foi finalista do Man 
Booker, Commonwealth e Orange Prizes e premiado com diversas dis-
tinções. A autoria do argumento para o filme O Quarto valeu-lhe uma 
nomeação para o Óscar de melhor adaptação de argumento original.

O Quarto de Jack é o seu título mais conhecido, mas Emma já escreve 
desde os vinte e três anos e a sua carreira como escritora conta com 
alguns bestsellers, como Slammerkin, The sealed letter, Landing, Life-
-Mask, Hood e Stir-Fry.

PRÉMIOS
Finalista do Orange Prize | Barnes & Noble Best Books | Hudson 

Booksellers Best Fiction | New York Times 10 Best Books | New York 
Times 100 Notable Books | Washington Post Top 10 Books
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Alguns de vós, em particular os que têm smartphones da Huawei, te-
rão ficado apreensivos com as notícias, no mês passado, do virar de cos-
tas entre a gigante norte-americana Google e a chinesa Huawei.

Mas, afinal, o que se passa entre estas duas grandes empresas? Ou 
será algo mais profundo?

Na verdade, não apenas a Google mas todas as principais empresas de 
tecnologia dos Estados Unidos começaram a suspender os negócios com 
a gigante chinesa de telecomunicações Huawei.

De acordo com fontes citadas pela Bloomberg, a Alphabet, empre-
sa-mãe da Google, já decidiu cortar o fornecimento de equipamentos 
informáticos e alguns serviços de programação para a gigante de tele-

comunicações.
Da mesma forma, os principais fabricantes de processadores, como a 

Intel, Qualcomm, Xilinx Inc e Broadcom, já informaram os seus funcioná-
rios que vão deixar de fornecer equipamentos à Huawei até nova ordem 
em contrário, segundo a mesma agência.

Tudo porque o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou uma 
“emergência nacional” e emitiu uma ordem executiva a proibir empre-
sas do país de usarem equipamentos de telecomunicações de empresas 
estrangeiras consideradas de risco. A ordem executiva não impôs auto-
maticamente restrições à compra e venda de equipamentos de teleco-
municações, mas deu ao Secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, 

HUAWEI, APPLE OU GOOGLE
Quem ma is  perde  com a  guer ra  comerc ia l ?

Hot Point -  iTek
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cinco meses para estabelecer quais em-
presas deveriam estar sujeitas às novas 
restrições.

Ao mesmo tempo que trava uma 
guerra comercial com Pequim, Washin-
gton tem liderado uma campanha glo-
bal para impedir que empresas chine-
sas, como a Huawei, assumam o contro-
lo das redes 5G.

A situação complicou-se para a Hua-
wei, até porque nos dias que antecede-
ram esta cisão, a Huawei lançou para o 
mercado o seu novo topo de gama, o 
P30, com sistema operativo Android e a 
promessa de ombrear com o Samsung 
Galaxy S10 e o último modelo do iPho-
ne, da Apple. Ora com este embargo, 
os smartphones da Huawei irão perder 
o sistema operativo Android (fornecido 
pela Google) e a gigante chinesa terá 
que procurar uma alternativa para os 
seus equipamentos. 

Esse é um dos grandes obstáculos com os quais a Huawei vai ter de 
lidar depois desta guerra comercial entre a China e os Estados Unidos 
se ter intensificado. Os Estados Unidos impuseram um aumento de im-
postos em produtos chineses, enquanto a China respondeu na mesma 
moeda, com novas taxas. A Huawei foi particularmente afetada: além do 
bloqueio aos equipamentos a operar com sistema operativo Android, a 
empresa já havia sido proibida de vender nos Estados Unidos e de com-
prar componentes americanos sem aprovação especial.

Mas nem só a Huawei pode perder nesta história. Se a China devol-
ver na mesma moeda e impuser sanções ainda mais fortes aos Estados 
Unidos, empresas americanas que compram componentes na China ou 
que vendem para o mercado chinês também podem ser amplamente 
afetadas.

Um relatório da Goldman Sachs informou que a Apple, por exemplo, 
poderia ver os seus lucros reduzidos em 29% caso a China proibisse a 
venda de produtos da empresa no país — algo como 20 mil milhões de 
dólares. Em 2018, 15% da faturação da Apple veio com a venda dos seus 

aparelhos na China. A Apple é hoje uma das poucas empresas americanas 
com livre acesso ao mercado chinês, com produtos de empresas como a 
Amazon, o Facebook e a Google já estando a ser vetados na China.

Além disso, parte importante da cadeia de mais de 200 fornecedores 
da Apple encontra-se na China, incluindo empresas que não são chine-
sas, como as de Taiwan. Os analistas da Goldman Sachs acreditam que, a 
curto prazo, seria muito difícil deslocar a produção para outro país.

Já a Google, fabricante do Android, do motor de busca com o mesmo 
nome e de serviços como o Gmail e o Google Maps, deve ser menos 
afetada que a Apple, uma vez que os seus produtos já são maioritaria-
mente proibidos na China. Mas, sem os aparelhos a operar com sistema 
operativo Android nos smartphones da Huawei, a empresa perde acesso 
ao gigantesco mercado chinês.

A China é efetivamente o maior mercado para o Android: com mais de 
700 milhões de aparelhos, os utilizadores no país representam cerca de 
40% do sistema Android no mundo. Por enquanto, o bloqueio só afeta a 
Huawei, que tem um terço do mercado chinês, e não as outras empresas 
do país, como Xiaomi e Lenovo.

Mas o principal impacto é que a Google perde também acesso aos 
clientes da Huawei fora da China, onde 
os seus aplicativos não são proibidos, 
como a Europa, o restante da Ásia e 
as Américas. E esse “resto do mundo” 
é crucial para o Android, uma vez que, 
nos Estados Unidos, os aparelhos com o 
sistema Android representam menos da 
metade, com predominância do iOS, sis-
tema operacional dos iPhones da Apple.

Analistas ouvidos pelo portal de ne-
gócios americano Business Insider esti-
mam que a Google pode perder entre 
150 milhões e 425 milhões de dóla-
res por ano com o bloqueio à Huawei. A 
principal perda seria nas transações da 
loja de aplicativos Playstore que deixa-
riam de acontecer, e em que a Google 
fica com 30% de cada compra.

Pelo lado da Huawei, a empresa já 
estava proibida de vender nos Estados 
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Unidos em 2018, e teve 52% da sua faturação no ano proveniente ape-
nas da China. Em seguida vem o grupo Europa, África e Oriente Médio 
(contabilizados juntos), com 28% da faturação, 7% das Américas (com 
exceção dos EUA) e 11% de Ásia e Pacífico (excluindo a China) e 2% de 
outros lugares.

Mas, de qualquer forma, o bloqueio da Google abalou a empresa, pois 
implica o fim das atualizações dos smartphones que já foram vendidos 
com o sistema operativo Android e, num primeiro momento, impossibili-
ta os utilizadores de usarem aplicativos da Google, como o Gmail, além 
de baixarem aplicativos pela Google Play. Isso pode fazer com que os 
utilizadores, sobretudo os de fora da China, decidam optar 
por aparelhos dos concorrentes.

A Huawei pode ainda continuar a utilizar 
o código aberto do Android para manter 
o sistema a funcionar, embora, deste 
modo, os utilizadores percam acesso 
antecipado a atualizações e tenham de 
usar uma versão com menos funcionali-
dades. Ainda não está claro o tamanho 
do impacto nos mais de 200 milhões de 
utlizadores que, só em 2018, compraram 
smartphones da Huawei. Dentro da Chi-
na, o problema deve ser menor, já que os 
utilizadores locais dependem menos de apli-
cativos de empresas americanas.

A empresa também pode, é claro, desenvol-
ver um novo sistema operacional. Antecipando o 
dia em que um bloqueio americano viria, a Huawei 
já havia anunciado que tinha planos para desenvolver um 
sistema próprio, e, com o bloqueio, afirmou que deve lançar o produto 
já em 2019. Contudo, fazer um novo sistema operacional vingar é uma 
tarefa árdua — que o diga a Microsoft, que tentou, sem sucesso, fazer o 
Windows Phone concorrer com o Android e o iOS.

Uma das principais dificuldades, além de convencer os utilizadores, 
é fazer com que desenvolvedores e empresas façam aplicativos para o 
novo sistema, algo com o qual o Windows Phone sofreu.

Apesar de ter o gigantesco mercado chinês como porto seguro, a Hua-
wei não terá uma tarefa fácil em fazer com que esta guerra comercial 
não afete de forma muito intensa o seu desempenho. Além da Google, 
empresas fornecedoras de chips, como Intel, Qualcomm, Xilinx e Broad-
com também vão parar de fornecer produtos à Huawei.

A empresa depende dos chips americanos e já vinha a fazer stocks dos 
componentes para antecipar um possível bloqueio americano. O presi-
dente da Huawei, Ren Zhengfei, disse que a empresa ficará “bem” sem 
os chips.

Com uma faturação de 93 mil milhões de dólares no último ano, a 
Huawei é um dos orgulhos chineses e tem fortes ligações com o gover-

no central, o que desperta desconfiança dos governos 
ocidentais. A herdeira da empresa, Meng Wanzhou, está 
presa no Canadá desde dezembro, acusada pelos Esta-
dos Unidos de roubar tecnologia da empresa de teleco-
municações americana AT&T.

As bombas de Donald Trump contra a empresa 
acontecem no melhor momento da sua his-

tória. Enquanto o número de smartphones 
vendidos caiu pela primeira vez na história 

em 2018, a empresa, então terceira maior 
do mercado, viu as suas vendas crescerem 35%, 

com bons resultados na Ásia e na Europa. Outras 
empresas chinesas como a Xiaomi e a ZTE também 

tiveram um crescimento na casa dos dois dígitos 
no ano passado. Enquanto isso, as líderes 

do mercado, a Samsung e a Apple, tive-
ram queda nas vendas.

O segredo da Huawei para saltar de 
6% para 19% de participação no mercado 

mundial desde 2014 foi apostar em produtos 
de boa qualidade, a preços menores. A parceria 

com a fabricante de lentes alemã Leica fez os equi-
pamentos da Huawei ficarem ao mesmo nível dos con-

correntes mais caros.
No primeiro trimestre de 2019, a Huawei conseguiu ultrapassar a 

Apple e tornar-se a segunda maior companhia em número de smart-
phones vendidos, segundo a consultoria IDC. O plano era não parar por 
aí e passar também a líder Samsung. O executivo-chefe da divisão de 
consumidores da Huawei, Richard Yu, disse à emissora americana CNBC 
em novembro do ano passado que “em 2019 estaremos muito perto 
do número um, talvez junto com a Samsung e, no ano seguinte, talvez 
tenhamos oportunidade (de ser número um)”.

A guerra comercial deve, inclusive, atrasar o lançamento do Mate X, 
um smartphone dobrável que a empresa pretendia lançar até junho, 
além do desenvolvimento da rede 5G da Huawei em outros países e que, 

por pressão dos Estados Unidos, vêm proibindo a 
empresa de instalar a tecnologia.

Trump pode ter atrapalhado os planos da Hua-
wei, mais do que de qualquer outra empresa chi-
nesa, mas o mercado de mil milhões de pessoas 
na China e as suas empresas, com o apoio do 
governo local, podem conseguir resistir. O mais 
provável, nesse cenário, é que a China e os Esta-
dos Unidos cheguem a um acordo e que a Hua-
wei consiga voltar à parceria com a Google e as 
fabricantes de chips.

Caso contrário, as empresas americanas po-
dem sofrer tanto quanto as chinesas.

Quanto a ti, não entres em pânico e não des-
paches já o teu smartphone Huawei. O Tempo 
costuma ser bom conselheiro.

Arcélio Sampaio, professor
Fontes: www.visão.sapo.pt; www.exame.abril.com.br, 

artigo por Carol Oliveira
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Recolha e adaptação: A. Sampaio, professor

Mortal Kombat 11 (PC / XBox One / PS 4 / N. Switch)

Mortal Kombat, do NetherRealm Studios, vive num patamar 
diferente dos restantes jogos do género, distinguindo-se pelo 
grotesco de que usa e abusa nos momentos de ampliar de ação, 
quando executamos um movimento de forma perfeita, ou ape-
nas quando queremos humilhar o oponente com uma Fatality.

O décimo primeiro jogo da franquia pode ser visto como um 
refinar da reestruturação mecânica a que assistimos em Mor-
tal Kombat X, simplificando os sistemas de base para um modo 
competitivo mais saudável. 

A história de Mortal Kombat 11 inicia-se depois da derrota 
de Shinnok, que se bem se recordam, veio com o elevado custo 
associado à corrupção de Raiden. A distorção temporal provo-
cada pelo Deus do Trovão incitou a ira de Kronika, a Guardiã 
do Tempo, que está agora decidida a reiniciar a história, de um 
modo em que esta não inclua Raiden. Blasfémia!

A parte interessante deste choque temporal é o facto de jus-
tificar a colisão entre dois mundos, duas eras Mortal Kombat, 
com diferentes figuras clássicas da série representadas na sua 
versão original e atual. E se Scorpion ou mesmo Kano facilmen-
te passam por meros re-skins à primeira vista, é incrível perce-
ber como amadureceu Johnny Cage.

Claro que a história, que termina de uma forma que certa-
mente terá fortes ramificações para o futuro da série, serve 
apenas como introdução para o que está por vir, num jogo que 
inclui imenso conteúdo para todos os tipos de jogador, e uma 
curva de aprendizagem muito bem desenhada graças a um tu-
torial de diferentes e exigentes etapas, onde são exemplificados 
todos os segredos de Mortal Kombat, desde os golpes, combos, 
estratégias e movimentos normais, até à “anatomia de uma 
frame”, algo que os jogadores mais experientes entendem na 
perfeição, e que lhes permite distinguir o risco de cada golpe 
ou bloqueio.

Os pouco mais de 20 lutadores iniciais podem não sugerir 
muitas opções, mas a opção “Custom Character Variation”, permite que 
sejam os jogadores a personalizar os seus lutadores com as habilidades 
mais adequadas ao seu estilo de jogo, além de lhes poderem associar 
diferentes equipamentos, skins ou poses de vitória.

Como acontece nos jogos anteriores da série, o desbloqueio de no-
vidades acontece superando diferentes desafios e acedendo a recom-

pensas aleatórias na cripta. Esta é particularmente labiríntica em Mortal 
Kombat 11. Vão lá passar imenso tempo a abrir baús, esmagar esque-
letos, jarras e depenar pássaros. É fácil perdermo-nos pelos seus corre-
dores, sem a certeza de que tudo o que ficou para trás está aberto, não 
sendo por acaso que existe um troféu associado ao número de quilóme-
tros que por lá percorremos.

Falando nos lutadores, em especial nas estreias, contabilizamos qua-
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tro, Cetrion, Geras, Kollector e Kronika, embora esta última apenas em 
forma de boss, não como figura jogável. Centrion é uma Deusa Antiga 
capaz de controlar os elementos, criando barreiras ou projéteis para lidar 
com os oponentes. Kollector é uma figura extremamente interessante a 
nível conceptual, por ser ligado às posses, riqueza e artefactos em sua 
posse, mas que vão associar mais facilmente a outros bem conhecidos 
personagens da franquia, graças ao facto de possuir quatro braços.

Quanto a Geras, como servo de Kronika, é um mestre na manipula-
ção das areias do tempo, ao bom estilo Prince of Persia, e apesar de um 
estilo de jogo mais lento, golpes duros e deliberados, abre um aparente 
espaço para o desenvolvimento de um novo estilo de combos, graças à 
possibilidade de recuar os eventos uns milésimos de segundo no tempo, 
de modo garantir a continuação da sequência de golpes.

Ainda sobre as alterações mecânicas, os antigos X-Ray foram substi-
tuídos pelo que são agora os Fatal Blows, uma opção que surge uma vez 
por combate (dependendo do tempo de duração), e apenas quando es-
tamos às portas da morte, de modo a abrir uma janela de oportunidade 
para virarmos os acontecimentos. É curioso porque mesmo que estejam 
a ser dominados, depois do vosso Fatal Blow ativar, vão poder reparar 
que a maioria dos oponentes passará a jogar de forma mais cuidadosa, 
“a medo” se quiserem, dando-vos uma oportunidade de se sobreporem 
a nível emocional.

Além do Fatal Blow, existem ainda duas barras de ataque e ou-
tras duas de defesa, as primeiras servem para ampliar o efeito de 
uma habilidade especial se acionada na altura certa, enquanto a 
defensiva tem o objetivo de nos tirar de situações apertadas ao pri-
meiro frame disponível.

Passando aos modos de jogo, é enorme a quantidade de torres 
single-player disponíveis, e incrível as variáveis, modificadores e 
consumíveis que temos à disposição para enfrentar oponentes que 
a certa altura, parecem absolutamente impossíveis, inimigos que 
nos eletrocutam ao toque, que por magia pegam fogo a tudo à sua 
volta, ou que recuperam vida com os seus golpes. Estes são apenas 
alguns exemplos do que a inteligência artificial das torres tem para 
oferecer, existem imensas, incluindo uma série delas dedicada a 
cada personagem em específico.

O modo mais curioso o jogo é o AIl Battle, que nos convida a escolher 
três personagens para colocar, automaticamente, à pancada com três de 
outros jogadores, sendo que felizmente, podemos ajustar a velocidade 
dos combates ao nível supersónico. Não sei se servem como uma forma 
de estudo sobre os lutadores que melhor se adequam uns aos outros, foi 
sim uma boa forma de conseguir recursos para regressar à cripta (desblo-
queando uns troféus automaticamente no processo).

Passando ao modo online, que também conta com um admirável 
conjunto de opções por onde escolher, em modo normal ou ranked, o 
atrativo principal arranca em breve com a “Kombat League”, no entanto, 
podemos já desfrutar de modos como o “King of the Hill”.

Resumindo, Mortal Kombat 11 é uma evolução daquilo que os Ne-
therrealm fizeram em 2015, mas, mais do que acrescentar conteúdo no 
topo de um modelo que já estava cimentado, o estúdio dedicou-se a de-
senvolver uma interação que foi também simplificada em nome de um 
ambiente competitivo mais saudável. Visualmente deu um salto signifi-
cativo, o que ajuda no ampliar da ação e na entrega da história graças a 
expressões e interações mais convincentes. Em tudo o resto é o mesmo 
Mortal Kombat de sempre, lendário, e que terá certamente uma vida 
longa pela frente.

Fonte: www.ign.pt, artigo por Aníbal Gonçalves
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Adaptado de c7nema.net

Homens de Negro: Força 
Internacional

Ao quarto filme, 22 anos depois do primeiro, Homens de Negro 
procura uma renovação, mas esta resume-se apenas a um facelift no 
elenco, já que narrativamente, em termos de história, tudo se mantém 
formatado e esquemático como de costume.

Depois de Tommy Lee Jones e Will Smith liderarem os primeiros dois 
primeiros filmes e de adicionar Josh Brolin no terceiro, cabe a Chris 
Hemsworth e Tessa Thompson salvarem o mundo de um qualquer 
extraterrestre que quer dominar a galáxia ou além dela nesta quarta 
entrada da franquia. Com eles, e no elenco secundário, temos a im-
pecável Emma Thompson a vender carisma e um Liam Neeson igual 
a si próprio a mostrar que “está vivo” depois do descalabro de popu-
laridade.

Na verdade, o que temos por aqui neste MIB4 é mais do mesmo, 
uma história do fim do mundo reciclada com os mesmos tiques (de 
ação, humor e romance) repetidos vezes sem conta, mesmo que as 
mudanças pós #MeToo e #TimesUp atribuam agora as tarefas mais 
duras, protagonismo e a hipótese de sexualizar personagens a Tessa 
Thompson. Sim, o fim do sexismo cinematográfico não implicou o 
fim da objetificação sexual, esta apontou as armas a novos alvos, os 
homens, neste caso Chris Hemsworth. De resto, lá estão as piadas a 
questionar o próprio nome dos filmes (porque não Mulheres de Ne-
gro?), mas tudo o resto mantém-se. O fim do mundo eminente, dois 
agentes a tentarem travá-lo, uma paixoneta nas entrelinhas, e as ha-
bituais sequências de ação baseadas no culto do armamento (quanto 
maior a arma e mais voltagem, melhor). É Hollywood a ser Hollywood, 
a vender sempre as mesmas ideias (culto da aparência, consumismo, 
militarismo), mas agora dando as tarefas do seu entretenimento a di-
ferentes peões.

Em Homens de Negro - Missão Internacional, Molly é uma pequena 
rapariga que uma noite encontra um pequeno extraterrestre, decidin-
do-o salvar, enquanto os seus pais veem as suas memórias apagadas 
pelos Homens de Negro. Anos mais tarde, Molly é já uma adulta, ex-
tremamente inteligente que procura uma posição na divisão secreta 
dos Homens de Negro. Ao seu jeito, ela chega até eles e rapidamente 
vê-se envolvida numa missão com Henry (Chris Hemsworth), onde a 
sobrevivência do planeta está em cima da mesa. A partir daqui toda 
esta sequela comporta-se como um reboot, com pequenas e grandes 
criaturas prontas a alimentar o mercado de merchandise e a dupla de 
heróis a envolver-se em tropelias que os fazem passar por inúmeros 
locais do mundo, como Paris, Nápoles, Marraquexe ou Nova Iorque. 

O problema é que as sequências de ação são banais, as criaturas e 

a narrativa (reciclada) não trazem nada de novo e F. Gary Gray não é 
Barry Sonnenfeld, perdendo-se o tom estapafúrdio série B característi-
co que era verdadeiramente espetacular nos dois primeiros filmes. Em 
contraponto, surge-nos um cinema de piadas fáceis, ação convencio-
nal e de tensões amorosas vulgares que nem as diversas referências, 
ora cinematográficas (Thor, pois claro), ora musicais (Childish Gambi-
no, Ariana Grande são aliens monitorizados), e outros pequenos deta-
lhes, conseguem salvar. 

Por tal, e apesar das mudanças nos atributos do “género” perfeita-
mente tipificadas, Homens de Negro - Missão Internacional é apenas 
e só mais do mesmo. Uma saga cansada em se repetir. Talvez a melhor 
coisa que a Sony tem a fazer - e já que vivemos no período de ouro do 
streaming - é levar o conceito para o pequeno ecrã. É que no grande, e 
sem nada de novo ou interessante para mostrar, MIB continuará a ser 
uma saga constantemente reiniciada que nunca irá a lado algum nem 
avança criativamente...
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Livros de Curso

De explosiva a bastante menos explosiva; fer-
ve em pouca água; trabalhadora e empenha-
da… Embora às vezes se esqueça de dizer que 
já fez… Graças ao pão de ló, ou a quem o faz, 
mudou para melhor e fez brilhar os nossos al-
moços de turma.

A banqueira da turma; não passa sem o seu 
segundo sono; companhia inseparável dos 
nuggets com a sua amiga Vera; delegada com 
mandato de três anos, controla a turma com o 
olhar; apesar de explosiva e durona, está sem-
pre pronta a ajudar.

Paula Veloso Rita Torres

Precisa de um relógio para chegar a tempo às 
aulas; extrovertido, o animador da turma; vin-
do de eletrónica, por engano, descobriu a sua 
vocação na animação; argumentar é com ele, 
mesmo quando não tem argumentos… O seu 
ar dá a volta a qualquer um.

Gabriel Azevedo

Há três anos a tentar deixar de fumar… Fran-
cesinhas, panados e Mac são o seu forte, mas 
acompanha tudo isto com caminhadas; com-
panhia inseparável do Lopes, ninguém os bate 
nos diretos; capitão óbvio. 

Tânia Guedes

A mulher que se transforma ao sábado à noite. 
De Paula passou a Fátima, nas aulas de Psico-
logia; está sempre em dieta, mas está sempre 
a comer; a mais cuidadosa na estrada no seu 
autocarro escolar de dois lugares com sete 
passageiros.

Ao fim de três anos, descobriu o significado da 
palavra socializar e, desde aí, não quer outra 
coisa; mulher de armas e de lutas (não falha 
uma, na Feira Medieval e Viking); não vive sem 
GOT, embora se desiludisse com a última tem-
porada; apesar de não ter carta, anda sempre 
de roda no ar.

Débora Mathijssen Paula Ferreira

A salvadora da turma nas coreografias para 
o professor Bessa; exemplo a seguir; o apoio 
nos trabalhos; a universitária; nunca dá o bra-
ço a torcer, casmurra e resmungona; adora 
rosas vermelhas; encontrou o Amor na Feira 
Medieval.

Eterna espadachim; chega de manhã com o 
seu mau feitio; seja o que for é preto; não gos-
ta do amor, mas só ouve músicas românticas; 
entre a permanente e o alisamento o seu co-
ração balança; vive no mundo da Lua, só desce 
à Terra para ver o Jon Snow (GOT).

Silvana Melo Ana Monteiro

Também ferve em pouca água; o BFF da Gue-
des; eterno fã de séries, sozinho ou com os 
pais; adora os panados da sua avó e as pizzas 
da Telepizza; o albergador de espíritos; a co-
zinha não é o seu forte, nem uma febra sabe 
fritar… Mas em compensação a limpar e a ar-
rumar a casa é uma fada do lar.

O cigano que é roubado; tem sempre histórias 
para tudo; mantém um segredo, há três anos, 
com a professora de Psicologia; vendedor de 
rifas profissional; demorou duas semanas a 
arranjar as hastes dos óculos; adora as idas ao 
Porto ao fim de semana.

Rui Lopes Tomé Navarro

A enfermeira da turma e psicóloga nas horas 
vagas; zanga-se com os colegas quando não 
entregam atempadamente o que lhes pede, 
ou não fosse do Planeamento e Secretariado 
da FMV; canta (bem) e os seus males espanta; 
não é a mesma Márcia, sem o seu chocolate 
no fim de almoço.

Márcia Rodrigues

A galinha da turma; ia para freira até encon-
trar o padre; a companhia da Rita no Saxo, 
rumo ao Burguer; passa a vida a tirar fotos; 
a sua atual missão, juntamente com o Zé, é 
arranjar fardos de palha, ou não fossem eles 
do grupo Jogos e Animais; ri-se às prestações 
quando vê os vídeos do Wuant.

Vera Vale

Animação sociocultural
ASC15 - 2016/2019
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O Bombeiro Chaminé, mais conhecido por 
Bombas da turma, é muito ágil no que diz res-
peito a comer o nosso lanche. Companheiro 
do Vasco, no Corsinha vermelho e nas cane-
cas. Novo reforço dos Bombeiros de Viatodos, 
caso a CIOR tenha algum incêndio temos um 
bombeiro que se dá bem com as mangueiras, 
também adora armários.

Chuvas, o engenheiro sabe tudo, ou melhor, 
pensa que sabe tudo “Roda esse!”. Em caso 
de dúvidas sobre o número de galáxias basta 
falar com o ele. Um dia irá trabalhar na NASA 
como pedreiro. É um pé quadrado, mas jogou 
no Dragon Force, o nosso homem do MMA. 
Tem uma “fézada” na luta com tartarugas e no 
Menu king poupança…

Nuno Silva Ricardo Ribeiro

O Betoneira é adepto da dieta da maçã, que 
promete ótimos resultados e cujo segredo é 
acrescentar uma maçã após cada boa refei-
ção… “QueRRRRo ComeRRRer”. O garanhão 
das tampas, mais conhecido pelo Sr. Pinguim. 
Famoso Zé Pito por sua boa natureza adora 
limpar tudo que é espelhos. É o areias, o nos-
so camelo.  Ó Zé “Sempre em frente para onde 
se vira?!”

Tem muitas alcunhas, mas a que ficará para 
sempre é Chocalhão. É o comandante das 
babes da CIOR. Gosta de vir dourado para a 
Escola e é o Gucci Gang da turma. Tem dez 
carros imaginários, todos AMG. Chega sempre 
a armar-se no seu SLK. O trapalhão da turma. 
Temos a certeza que comprou a carta de con-
dução… Precisa de dez tentativas para estacio-
nar o seu boguinhas dentro das linhas.

Vítor SáJosé Faria

EL23 - 2016/2019

Eletrónica, Automação 
e comando

“Justificação de faltas?!” É a sua frase prefe-
rida, seguida da recuperação de módulos… 
Chega com pés de Cinderela, mas não deixa 
de ser firme! Sempre pronta a ajudar-nos; de 
sapatilhas perde-se no meio de nós… Obriga-
da pela dedicação, nestes últimos três anos!

Prof. Eugénia Mendes

A extrovertida da turma; desde que aprendeu 
a trabalhar com o porta paletes nunca mais 
foi a mesma; sobe passeios de carro; consu-
midora obsessiva da TOUS; apaixonada pelas 
sobrinhas; devoradora de rebuçados.

A pasteleira da turma; espera e desespera pela 
festa surpresa; a mais nova da turma; feitio 
complicado… Nunca se sabe o que esperar… A 
limpeza das sapatilhas é a sua obsessão. 

Cláudia Castro
Catarina Azevedo

A sossegada da turma; diz a lenda que só falou 
com a turma toda no 2º ano; a múmia pola-
ca; amante de filmes românticos e de terror 
acompanhados de Cheetos; a devoradora de 
pizzas; especializada em figurinos e costura e 
fornecedora de carapinha.

O jovem Simões, renascido das cinzas, após 
desaparecimentos sucessivos nos terceiros 
períodos de cada ano letivo; planeia a sua 
conquista mundial; aquele que é Portista e vai 
ver o Benfica; o historiador da turma, fã incon-
dicional de GOT.

José Simões
Sara Pereira
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O especialista em vodka! O homem que se 
revelou no último ano do curso a poluir o am-
biente com o fuminho do seu cigarrinho. O jo-
gador que no futebol adora dar bicas na bola e 
chutar contra a cara, o mais calmo e certinho 
da turma… Até ao 11º ano! O viciadão no Dota 
2, entre outros, que faz a direta no jogo. Adora 
ter gatinhos mansinhos no seu perfil do face-
book. A sua frase famosa “wreu”.

Mais Conhecido por “Cisne”, “Pato”, “Ganso”, 
“Careca”, “Cantor”, “Chiclet”, “Cinzeiro”… 
Moço que se vai tornar milionário na Suíça, 
ganhando 15 mil euros por mês. Tem mau 
perder, por isso diz sempre que ganha. Adora 
queimar a embraiagem do seu 1.3 diesel, que 
bate os 250Km/h a descer, a subir e em plano. 
Chato como tudo é difícil de aturar. Solteiro 
e bom rapaz, procura crush. Vamos pôr-te “à 
venda por 12,99 €” e como somos 14 “dá 1€ 
para cada um”.

Vítor Silva Vitaliy Kazakov

É o segurança da turma e escuteiro profissio-
nal. É o racer da Fiat Punto e compra pneus de 
92! É jardineiro e durante a noite deve beber 
gasóleo agrícola, ressona muito e muito alto. 
Aprendeu a ser cozinheiro em Malta, o prato 
principal – Hamburger. É pacífico, mas “sou 
gajo, sou mesmo gajo de ir… Bota e bira…”.

O Pilha Super 2000 é o rei dos cachorrinhos 
e continua à espera das batatas da Maia. É o 
mais famoso eletricista da CIOR e o melhor 
nadador das piscinas de Famalicão. Apesar 
do seu tamanho, não teme ninguém… “UUU 
quéeee que queeeeress…”. Muito aplicado no 
seu trabalho, já tem calos na mão!

João Saldanha Tiago Carneiro

Vai receber o prémio revelação do ano. Gosta 
de BMX e adora a avó. Pensa que sabe jogar 
cs go, mas, na verdade, é melhor dedicar-se à 
pesca. O maior doador dos Casinos de Portu-
gal. Com a sua coluna JBL, alegra as meninas 
com músicas especiais. O apreciador de Siski 
e jopa.

Cristiano Carvalho
O Motard da turma. Dormir na varanda com o 
chão envernizado é com ele. É o SR. Mac Gre-
ge. Gosta de se fazer passar pelo emplastro do 
Porto e é doido pelo F.C.F! Não prescinde do 
seu Panike, pela manhã. Ainda não entende-
mos a tua alergia às meninas “ahhahahahahh”, 
mas és o garanhão da turma.

Diogo Rocha

Guardião da EL23, mais conhecido como 
Muka Meireles, possui uma grande talocha na 
mão. Sempre pronto a trabalhar forte e feio, é 
o “hóme” dos sete ofícios. Nunca rejeita uma 
Super fresquinha. No lugar de pendura, no 
carro, ele adora falar com as idosas e também 
gosta que as pessoas passem na passadeira 
com a sua frase famosa ”Tu não andas?!”.

Não há duas sem três, o garanhão das cha-
valas. Gosta de ter o papel de “Power Ran-
ger - Vermelho”, quando entra no seu modo 
de fúria ele é muito perigoso… Uma das suas 
atividades favoritas é trengar nas aulas, duran-
te o estágio, em Malta, concluiu o seu sonho 
de criança. É o shuffler das babes de Malta, o 
moço que não sabe abrir um shampoo da tre-
semmé. “Tou na chill!”.

Nuno Oliveira
David Carvalho

Conhece todos os cantores famosos de Portu-
gal, nós daqui a nada já não a conhecemos… 
Ainda continuamos à espera do seu regresso, 
como nos prometeu, acreditamos que já deve 
ter uma Equipa de Futebol. Obrigada pelo 
tempo que passou connosco, já temos sau-
dades…

Ainda não conseguimos perceber, por que ra-
zão é que acerta sempre nas equações, deve 
ser por fazer muitas misturas químicas. Acha-
mos que deve aproveitar os conhecimentos 
para não ter o carro sempre na reserva! “Poça, 
já brincamos, agora vamos trabalhar!” Obriga-
da por ter aparecido, foi a melhor Orientadora 
Educativa que tivemos, e tivemos muitas. Sal-
vou o nosso 12º ano!

Prof. Martina FerreiraProf. Ilda Dias

Tem um seguro especial para os pés, cada um 
está avaliado em 1500€ pelo Rio Ave. É o me-
lhor player de cs 1.6 e o comandante das apos-
tas desportivas, também é um pro na roleta. É 
do mais calado que pode haver, mas na fúria 
ele varre a multidão. Tem o seu amigo Cisne, 
que adora passar-lhe a mãozinha no seu ca-
belo. Foi batizado por “extrema paciência”, só 
por aturar o Cisne.

Rei dos arranques, no seu Corsinha vermelho, 
mostra os seus dotes de piloto pela cidade. É 
o nosso Uber, com a sua carrinha de 7 lugares 
leva-nos a todo o lado. Gosta muito de falar à 
cigano e de umas boas cervejinhas, bem fres-
quinhas, claro! Ó Vasco, “Tu num andas?!”

Vasco Santos
Pedro Aguiar
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É o melhor amigo do Mateus! Só passado três 
anos é que descobrimos que se trata de um 
agente secreto da divisão de Vizela do MI6, 
com o nome de código 0-0-Pika! Tem um fe-
tiche por freiras e depois de tantas lesões que 
teve no futebol, deduzimos que só continua a 
jogar para poder ir à fisioterapia de borla! É o 
mais velho dos irmãos Metralha!

O Grosso é o Rei do Gym da turma, que passa 
mais tempo a levantar pesos do que a estudar 
na escola. Apesar de ainda não ser nascido na 
altura, consta-se que foi duplo do Chuck Nor-
ris no filme “Desaparecido em Combate”. Hoje 
em dia, continua ligado ao cinema, sendo o 
ator principal de um filme que estreia no pró-
ximo verão, chamado “Ruca no Ginásio”.

Carlos Barbosa Tiago Silva

O Nando é a comédia da turma! Caso a me-
cânica lhe falhe, encontra facilmente trabalho 
no circo! É um Portista ferrenho e há quem 
diga que trabalha para os Super Dragões como 
altifalante pessoal do Fernando Madureira! É 
também um conhecido traficante de rissóis, 
que tem um estilo bastante próprio no fute-
bol, misturando o pontapé na bola com o sa-
pateado!

O Zé Moço é o gravador da turma! Nunca es-
quece nada do que alguém diz… O seu talento 
é tão grande que chegou ao ponto de “escu-
tar e decorar” os emails que incriminavam o 
Benfica e conseguiu descredibilizar a acusação 
em tribunal! No ano passado, acreditou que a 
turma conseguia passar a fase de grupos do 
torneio de futebol da escola “com um pé às 
costas”, mas a única coisa que conseguiu foi 
uma lesão nesse pé…

José Pedro Silva Fernando Ferreira

É o desenhador da turma. Gosta de desenhar 
durante os testes e uma ou outra vez acabou 
por fazer mapas de acesso ao segundo mo-
mento. A sua veia artística é altamente ex-
ponenciada na presença de objetos de vidro 
com a inscrição Mula Velha! É o braço direito 
do Sr. Carlos, desempenhando funções como 
porteiro no pavilhão de cima da CIOR. É um 
rapaz tímido e pacato, que trata toda a gente 
por “colega”. 

José Rafael Monteiro
É o menino de ouro dos Fama Boys! Trata o FC 
Famalicão como um filho e o FC Famalicão tra-
ta-o como um pai! Tem aquele vício irritante 
de responder com uma pergunta, quando lhe 
perguntam alguma coisa... Ficaram confusos? 
Nós também ficamos! De manhã, quando se 
atrasa, diz que perdeu o autocarro, mas como 
vem a pé para a escola, acreditamos que ain-
da não sabe o caminho e tem de o perseguir a 
correr até à escola! É o RP de serviço para as 
festas na Pedra do Couto.

Rui Cruz

É um bom rapaz, bastante simpático, com um 
grande coração e uma bexiga muito pequena! 
Em casa, tem um Fiat ao lado do seu Peugeot 
306, que lhe deve ter passado todas as doen-
ças, pois nunca tira o carro de dentro da ofici-
na: está sempre “em obras”! Faz questão de 
manter o depósito do carro e do dono sempre 
cheios e consta-se que tem uma paixão secre-
ta…

Veio para a CIOR enganado, ou vice-versa, pois 
no primeiro dia de aulas apareceu na Didáxis. 
Nunca está bem com nada, resmungando 
com tudo e todos, mesmo depois de fazerem 
o que ele quer e como ele quer. Se fosse um 
Smurf era vermelho e chamava-se Rezingão! 
Atende sempre todas as chamadas à socapa 
e acha que isso é uma situação perfeitamente 
normal!

Hélder Silva Tiago Cunha

O homem da Casal Boss é o Rei dos picanços 
da sua zona, em que é conhecido por “Tuba-
rão” e “Pato Bravo”! Tem uma Playstation Por-
table que é bastante ciumenta, por isso anda 
com ela dentro de uma bolsinha que traz à 
cintura todo o dia, de forma a ela nunca estar 
longe dele… É um bom rapaz, bastante calmo 
e de poucas falas!

João CostaÉ um rapaz simpático, mas isso não o impe-
de de ser o amuado oficial da turma, que 
bloqueou toda a gente no Instagram para 
ninguém poder gozar com ele, tal como todos 
fazemos uns com os outros sempre que pu-
blicam alguma coisa. Deixa sempre o seu Re-
nault a dormir ao relento, debaixo de chuva e 
frio, e depois admira-se quando ele ameaça 
ficar gripado! Desde que começou a namorar, 
mais ninguém soube nada dele…

Nuno Sousa
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É o melhor amigo do Barbosa! Movimenta-se 
tão rápido e de forma tão misteriosa como um 
OVNI, o que explica o seu sucesso no andebol 
e a capacidade inata com que se consegue 
fintar a ele próprio no futebol! É um confesso 
admirador dos carros híbridos, não por ques-
tões económicas ou ambientais, mas pura e 
simplesmente por o seu próprio nome ser, ele 
também, híbrido!

É o agente secrrreto mais secrrreto de Rrra-
tes! Durante a sua carreira, já assumiu inúme-
ras identidades, das quais se destacam: John, 
Gelinho e RRRapel RRRodrigues! Na oficina, é 
mais rápido que o Lucky Luke e o Billy The Kid a 
sacar das armas e reparar as avarias. Conven-
ceu-se há três anos que tinha um Honda 1.5 a 
injeção, mas descobriu agora que afinal tem 
um 1.3 a carburador…

Mateus Paula Joel Rodrigues

O seu ídolo é o Prof. José Hermano Saraiva e 
a sua paixão são os automóveis, daí que não 
seja de estranhar que a sua especialidade seja 
a História do Automóvel! Tem fama de ser um 
fraco fotógrafo, mas na realidade ainda é pior 
do que se consta… É o Inspetor oficial da tur-
ma na PJ das Babes, submundo no qual atua 
sob o nome de código 100Ku!

É a melhor amiga da Soraia e da Profª Andreia 
Araújo. É uma famosa “pilota” de Rallycross, 
apesar de, no início da carreira, quando con-
duzia um indestrutível Toyota Starlet dar a 
ideia de que na realidade participava em pro-
vas de Stock Car. Porém, desde que mudou 
para o Peugeot 306, os muros, rails e mesmo 
os outros carros têm-se desviado e tem sido 
sempre a faturar! Foi delegada durante dois 
longos anos, mas este ano meteu baixa por 
esgotamento!

Pedro Araújo
Andreia Sousa

Entre os amigos, é conhecido como Danilo Es-
taca. Já em Hollywood, ninguém sabe o nome 
dele, mas em 1977, precisamente 24 anos an-
tes de nascer, já tinha o seu primeiro grande 
trabalho, em que fez de duplo do Chewbacca, 
durante o episódio 3 da Guerra das Estrelas. 
A sua elevada estatura e agilidade levaram-no 
a ser considerado o melhor guarda redes no 
último torneio da escola em que participou.

Daniel Cruz
É um conhecido playboy e filantropo da fre-
guesia de Santa Eulália, em Vizela! A sua ima-
gem de marca são os polos de 2000€ e o perfil 
de “Manny Mãozinhas”, sempre de mão no 
bolso para lançar charme às babes que vão 
passando e que convida para darem uma volta 
na sua Famel! Com ele, os horários são para 
cumprir escrupulosamente: 17h29 não são 
17h30!

Tiago Machado

O nosso Gusto é o sacristão oficial da paróquia 
de Santo Adrião, em Vizela! Há uns tempos 
atrás, emigrou durante meio mês para a Bélgi-
ca, onde trabalhou como mula calceteira, mas 
não era a sua vocação! Então, regressou a Por-
tugal, onde agora é o melhor trabalhador da 
Dona Paula, só que hesita sempre na hora de 
receber o ordenado. É o homem do Reggae-
ton da turma, além de ser uma enciclopédia 
viva no que diz respeito ao calão de Vizela!

O Engenheiro da turma é tão perfecionista, 
que anda há pelo menos dois anos a restau-
rar um carro. É o melhor delegado de turma 
da escola, um bom amigo e meio sindicalista, 
pois tem sérias dificuldades em parar de fa-
lar! Socialmente, é uma estrela! Atua como 
DJ em várias festas, pois mesmo quando não 
há música para passar, começa a falar sem pa-
rar, de forma ritmada e entretém facilmente 
toda a malta. É conhecido na noite como DJ 
Papagaio...

Agostinho Moreira
João Vale

É a melhor amiga da Andreia e da Profª An-
dreia Araújo! Sente-se injustiçada durante as 
24h do dia, mas se estiver no estrangeiro, esse 
número sobe para as 30h, já que além do des-
contentamento natural, há também o extra de 
ninguém perceber o que ela diz… É a sindica-
lista de metro e meio mais alta de Brito, que 
todos os dias ameaça que vai entrar em greve, 
enquanto não tiver um Volkswagen Scirocco R, 
na garagem!

É o engatatão da turma! Cultiva todo o seu 
charme Sueco à custa de um contrato de ex-
clusividade com a Volvo, que não lhe permite 
conduzir carros de outra marca. Está neste 
momento a gravar um filme para crianças em 
que desempenha o papel de Dumbo Driver, 
uma personagem que tem sempre razão e 
consegue guiar carros com as orelhas! Curio-
samente, no filme inteiro só tem três falas, 
em que diz: “Mas não!”, “Achas meu?” e “Que 
trenguinho…”.

Pedro Oliveira Soraia Ribeiro

Foi nossa OE durante dois anos, em que se re-
velou sempre boa pessoa e muito simpática. 
É a melhor amiga da Andreia e da Soraia, ao 
ponto de as apelidarem de “as três da vida ai-
rada”. Aconselhamos os alunos das próximas 
turmas a se sentarem sempre ao lado direito 
dela, pois costuma dar sempre preferência a 
esse flanco! Apesar de a viagem a Lisboa que 
nos prometeu ter sido adiada indefinidamen-
te, gostamos muito dela!

Prof. Andreia Araújo
A nossa OE paraquedista, acabou por aterrar 
muito bem no último ano da turma aqui na 
escola. É uma mulher de matéria, que nunca 
para um segundo e é conhecida entre nós por 
“A Rainha dos 2ºs Momentos”. Dá chocolates 
fora do prazo a quem faz os módulos todos e 
está sempre a reclamar com o Nando. A frase 
que diz mais vezes é “Oh Fernando! Já estou 
farta de ouvir a tua voz!”, mas o pessoal de 
Vizela acha que devia dizer: “Naaaando, olha 
a bomba!”

Prof. Carla Oliveira



[ 40 ]

Tem sentidos apuradíssimos, que o fazem virar 
imediatamente as antenas para todo e qual-
quer lugar onde há festa, música techno e bull-
dogs não quadrúpedes em estado líquido… É 
o rei dos picanços de trator da terra dele, 
derrotando tudo e todos sem sequer precisar 
de meter a segunda no seu potente Kubota, 
conhecido como “o Carrasco de Silveiros”.

Já tentou mudar de nome várias vezes para 
Silvester Slemonne, para ter mais hipóteses de 
ser selecionado no casting para o novo filme 
do Rambo, que vai decorrer nas festas de Ne-
greiros. Nas horas livres, faz entertaining em 
lares de idosos, executando acrobacias na sua 
Sachs Lotus. Futebolisticamente, reinventou o 
conceito do “Alivia, Freitas!”, que de há três 
anos para cá passou a ser “Alivia, Lemos!”.

Carlos Miranda Pedro Lemos

Tem um grande orgulho no seu Seat Leon FR, 
mas na verdade o que tem é uma carrinha, 
pois caso contrário não conseguia transportar 
tantos cavalos na mala, já que no motor, eles 
não estão de certeza… É a grande vedeta do 
Ronfe, onde ninguém marca mais golos do 
que ele, ao ponto de já ter sido convidado para 
representar a seleção nacional de paraolímpi-
cos, pois 25 dos 30 golos que apontou, na últi-
ma época, foram marcados com as muletas…

O nosso Chiquinho é uma pessoa muito pa-
cata, mas sempre que abre a boca é na hora 
certa e para furar tudo! Tem um Mercedes 
190D, que já não é clássico, pois a seguir a 
passar o milhão de km já é considerado jurás-
sico! Como qualquer taxista que se preze, tem 
sempre consigo um faqueiro, que usa tanto 
para a sua proteção, como para o lançamento 
de piadas! É campeão nacional no lançamento 
de anões!

João Baptista Francisco Pereira

O Paulinho Dybala é o verdadeiro Jagunço do 
Karting, sempre pronto a atalhar através de 
uma parede qualquer para ganhar os metros 
necessários para cortar a meta em primeiro! 
Regularmente, esquece-se que vive em Gon-
dar e imagina-se em Gondor, por isso anda 
sempre de pistola no bolso para se proteger 
dos Orcs, Anões, Elfos e outros tipos de criatu-
ras que perseguem anéis!

O Don Paolo de La Vega é o justiceiro secreto, 
que combate o crime no submundo de Silvei-
ros, deixando um Z gravado em todo o lado 
onde atua, acompanhado pelos seus capan-
gas Pato e Minhoca. Devido a esta vida dupla 
stressante, tem um templo de meditação todo 
revestido a bambu na mala do seu Renault Clio 
de matrícula marroquina, que montou mesmo 
ao lado das botijas de NOx, para ser mais fres-
quinho…

Paulo Barbosa José Paulo Martins

O pombo gosta muito de ser livre, por isso 
vem sempre às aulas, quando não falta. É 
uma boa pessoa e muito divertido, mas o jogo 
“Sujo” é a sua especialidade. Quando entrou 
na turma, desconfiávamos que era fã do Mar-
co Paulo, devido à idade avançada e gostos 
musicais duvidosos, mas, entretanto, perdeu 
os caracóis e descobriu que existia o hip-hop.

O Velhinho entrou na turma com um currícu-
lo riquíssimo nas artes agrícolas, mas atua-
lizou-se e investiu na columbofilia, só que os 
pombos não colaboraram e teve de abrir fa-
lência, antes mesmo de abrir portas… Devido 
ao desgosto, rapou o cabelo para poder andar 
de capacete, enquanto distribui pizzas e está 
em lista de espera para as funções de duplo 
do Ruca. 

José Dias
Simão Oliveira

O nosso Gil-boia é um nadador exímio, flu-
tuando pelo Rio Ave abaixo, enquanto entoa 
músicas afetas ao FC Famalicão. Está a fazer 
furor como duplo de condução em filmes para 
crianças e boneco de crash-tests, amealhando 
uma fortuna tão grande que lhe permite ex-
clamar que já está tudo pago, mal entra em 
qualquer tipo de estabelecimento, exceto pa-
darias…

É a grande vedeta do Landim, que deixou sau-
dades no Pedome e sonha em fazer carreira 
no Vitória, assim que o clube abra uma secção 
de futsal... É conhecido como perna longa, de-
vido à destreza com que desarma os adversá-
rios e a rapidez com que sobe para o ataque. 
Nas horas vagas, dedica-se à distribuição de 
ovos, que transporta no seu possante Opel 
Corsa C com grelha tuning.

João Paulo Oliveira
Fábio Gil Azevedo

O Galinha Check Check entrou na turma de 
crista bem alta, mas tem-na baixado ao lon-
go do tempo, devido à falta de bateria no 
megafone e às sérias dificuldades em obter 
licença legal de condução… Estas dificuldades 
levaram-no a voltar-se para a igreja, em que 
se disfarça de menino de coro, dando música 
a toda a gente enquanto vai assaltando a caixa 
de esmolas, para financiar novos exames de 
código e mais aulas de condução.

Nélson DiasO Borrachas tem três sonhos: um é levar o 
Silveiros à Liga NOS e para isso, faz autênticos 
milagres, subindo e descendo da defesa para 
o ataque e do ataque para a defesa, na ala 
esquerda, enquanto se desvia das batatas, do 
milho e dos outros tipos de plantações que vai 
encontrando. Os seus outros sonhos são ainda 
mais alcançáveis: ser o maior produtor na-
cional de fiambre da perna extra e abrir uma 
multinacional de comércio de carnes exóticas. 

Pedro Pereira

MA10 - 2016/2019
Mecatrónica Automóvel
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Bino, o piloto de Quad Cross, é o gajo da 
DTR e manda cortes com ela a frio. Che-
ga sempre atrasado e é muito preocupa-
do com o corte de cabelo. Fica corado 
quando um professor lhe fala mais alto. 
O primo do Mafarrico tem muito traba-
lho e diz que faz tudo, mas nunca vimos 
nada feito… Bino, sabes como é, escre-
vemos isto tudo, mas é tudo mentira…

Lopes, o Patilhas DSG, é o amuado da turma 
e é como o tempo, de manhã está de sol e de 
tarde está de chuva.  É o king da CNC, sem-
pre sonhou ser professor, mas quando acabar 
o curso vai vender botijas… O Rodinhas sabe 
quem é o “pai da criança”, ou melhor, o pai 
do Mulatinho. Adormeceu a fazer diretos. Por 
favor, não fiques “aziado”…

Vítor Costa Bruno Lopes

O Fábio Forte tem um carro amarelo e 
vermelho, com o qual visita a namorada na 
aldeia dos brinquedos. Desde que a conheceu, 
a sua vida mudou radicalmente e, agora, 
em vez de brilhar no CS Gold, usa o seu tiro 
certeiro para ajudar o seu amigo Lei a capturar 
o Sonso e o Mafarrico quando fogem da 
cadeia. É homem de uma opinião só e faz do 
“chega-misto” um lema de vida!

O Gunoum é como os políticos: gosta de acu-
mular funções! É o grande líder da Mancha 
Amarela (claque do Pedome), assim como da 
divisão local dos White Angels! Sabe as músi-
cas todas na ponta da língua e usa a Praia de 
Calça Ferros como salão de ensaios para as co-
reografias das suas claques. Nas férias, dedica-
-se à jardinagem e sonha ser convocado para 
tratar da relva do Estádio D. Afonso Henriques, 
durante a pré-época.

Fábio Machado Carlos Azevedo

O nosso Morcego é mundialmente conhecido 
como “o Regador do Couto”. A sua imaginação 
é tão prodigiosa, que o alistaram na divisão da 
PJ Local, onde tem o nome de código Rex! As 
suas principais investigações têm a ver com o 
desaparecimento de álcool no Café do Escor-
rega, para as quais encontra sempre explica-
ções extremamente criativas e em que nunca 
está envolvido, apesar de praticamente viver 
no local.

Alexandre Moreira
O Rolhas é um exímio baterista, alérgico a ris-
sóis, e é bastante conhecido na República Che-
ca. Consta-se que havia excursões de miúdas 
Checas a Paços de Ferreira sempre que ele jo-
gava a titular no Estádio do Mata Real, por isso 
foi forçado a refugiar-se no Estádio dos Aleija-
dos de Lordelo! O seu sonho é transformar o 
Volkswagen Golf da mãe num verdadeiro VR6!

Rafael Silva

O homem da pinta é modelo de roupa interior 
bordeaux e sonha todos os dias na criação de 
uma divisão masculina da Victoria’s Secret, 
em que em vez de Angel seria Devil, atacando 
toda e qualquer anjinha que encontrar. O seu 
único receio é que, caso o seu sonho se con-
cretize, venha a contrair herpes genital… Nas 
horas livres faz alguns filmes, desempenhando 
sempre o papel de “aziado”!

O Edu é o orgulhoso proprietário de uma Hus-
qvarna, que parece saída de um episódio do 
Walking Dead. Sonha em dar lenha às DTR, 
mas na realidade a mota não pode sequer 
com uma Vespa… Reformou-se do futebol, 
pois ficava preso na terra, devido aos pés qua-
drados, mas agora que o GD Ferreira construiu 
um campo sintético, decidiu que é tempo de 
voltar!

Joel ReguengaEduardo Pacheco

PM3 - 2016/2019

Produção
metalomecânica

A nossa “Nelinha” anda sempre “a mil” e, por isso, nunca se lembra de trazer o carrega-
dor do computador. Talvez devido à falta de bateria, o Moodle dá sempre erro, por isso 
não nos consegue justificar as faltas... Nunca nos deixa sair mais cedo, por isso temos 
de ser criativos e arranjar formas de sairmos a poucos minutos do final das aulas...
Muito obrigado, professora, pela sua dedicação, paciência e carinho que demonstrou 
para connosco, ao longo destes três anos.

Prof. Manuela Cortinhas
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O jardim com mais flores é o mais recente 
MANSO. Bebe cerveja como se fosse água e 
depois “cai para trás de costas”. É o fã número 
1 dos Calema. O rei dos piopardos e do leite 
em pó. Gosta muito de BMW, mas não sabe o 
que é um carro, “mas queres que te mostre?”. 
Esperamos que em 2030 já tenhas carta…

É o pai de nós todos e a sua casa é o nosso 
queimódromo, onde nunca temos sede. O Al-
turas não dá um passo maior que a perna. “O 
Volvo é um motor de tirar água”, mas depois 
de tanto comércio automóvel acabou por ser 
a sua recente aquisição. O homem que pôs o 
irmão à venda e como oferta vinha um carro… 

Pedro Cancela Rafael Gomes

O Pereira idolatra o seu Audi A3, que apesar 
da velocidade limitada a 140 km/h alcança 
resultados extraordinários. O homem dos ar-
ranques, cuja especialidade é levar o carro ao 
mecânico após partir os cardans. Dá-se bem 
com toda a gente e tínhamos muito para falar 
de ti, mas já sabes “roupa na corda!”.

Miguel Pereira

O Dani é o menino da turma, mas levanta 50 
kg só com um braço. O nosso amigo que nada 
sabe, mas tudo ensina… Ajudou-nos bastante 
ao longo do curso. É amigo de toda a gente, 
muito responsável e bem-comportado é o 
nosso amigo sombra, não comenta nada, mas 
vê tudo. Sempre o Dani das babes…

Daniel Ferreira

O Pig da turma só pensa na sua princesa de 
duas rodas. Não perde as suas séries preferi-
das da Animé. Pastor nos tempos livres. Bom 
pregador e contador de histórias não precisa 
de microfone. Imita animais como ninguém, 
nem os próprios. E apesar de tudo que aqui foi 
dito “a brincadeira tem limites, pá!”.

A melhor amiga de todas as raparigas da es-
cola. Gosta de carros com launch CONTROL. 
O arrastão da turma sai de casa às 7:00 e só 
chega às 20:30. A mulher dos calores veio 
para o curso por engano, quando ouviu falar 
em limas, pensou que era para as unhas. A 
melhor subdelegada e, por decisão unânime, 
a melhor rapariga da turma…

Renata Mendes José Faria

O Senhor Desculpas, Bicos para os amigos, 
diz que não é serralheiro. O grande amigo do 
Bigodes. Sabe tudo, mas costuma apostar na 
resposta errada. Almoça no Tourigalo e à tarde 
bebe finos, com os amigos, no Braga Parque… 
Tudo à pala e “de gásssss…”. Queríamos escre-
ver mais, mas temos “mais que fazer” e não 
“tive tempo para acabar…”.

É o youtuber do FortNite. Passou ao lado da 
carreira de futebolista, optando pela natação, 
sendo denominado de Michael Phelps. Com 
o seu 106 e no melhor tempo de Rally Cross 
vergou o ponteiro e as grades, numa etapa 
com final de prova em Curral de Moinas. Com 
a sua personalidade única é o melhor aluno da 
turma.

Sérgio Dinis
Carlos Sá

O cigano da turma sonhava ter um type R, mas 
só conseguiu um 1400 e vai pescar de Transit. 
Não tem relógio nem horários. Usa folhas de 
videira em vez de lenços de papel. O ex-ciclista 
faz de uma Casal 2 uma mota de Motocross e 
consegue assustar qualquer um que viaje com 
ele. Cuidado com o queixo…

Miguel Sousa
O Jardineiro da turma vai reservar 2m2 da sua 
estufa para os amigos especiais. Trocou um 
carro por uma pilha e foi escolhido como Uber 
da turma. O cidadão exemplar é o preferido 
da diretora de turma. O pescador de fim de 
semana tem um sorriso, de orelha a orelha, 
que acaba com a força do sol. Se tivesse casca 
era um ovo…

Paulo Cardoso

O homem que gosta de usar a força do ginásio, 
contudo não consegue levantar uma garrafa 
de cerveja. É o torneiro da turma e gosta de 
fazer pernas para as mesas. Aquele King que 
vai ao dentista e vem com uma camisola dife-
rente. O Pink Floyd da Apúlia. O nosso delega-
do le gusta hablar umas palavras açorianas…

O Tougues é mais conhecido por Farlupa de 
Punta Umbria. Nos tempos livres, trabalha em 
publicidade na Marta TeleSeguros. O seu des-
porto preferido não é futebol, prefere andar 
com a bola na mão. Mas o seu melhor desem-
penho é a dormir nas aulas. O Rambo do 4480 
Kaxinas aprecia Casal Garcia.

Pedro Moreira
Pedro Oliveira
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César, o mulherengo, gosta de mulheres mais 
velhas. Muito atento à sua apresentação, 
gosta muito de vestir o seu fato. Anda sempre 
preocupado com os consumos do carro - o 
poupadinho! Pensa que sabe economizar, 
mas gasta 4 quando são precisos 2. Não te 
esqueças que é preciso “poupar no azeite!”. 

Vasko é o jogador da bola, mas não passa do 
Cavalões. O seu sonho é ter um Nissan GTR, 
mas ficou-se por um Punto, a descansar os 
cavalos, que sai à estrada sem travões no 
seu cruzamento preferido da Rainha Doce. 
Tem um nível de romantismo muito elevado, 
porque “de vez em quando lembras-te!”, mas 
“não digo nada, só observo…”

César Carvalhal Vasco Provedora

O homem do Honda é o melhor amigo do Far-
lupa. É tão lento a falar, como o seu carro. Não 
consegue fazer o trajeto de casa à escola, sem 
uma escala no Mira II. Próximo concorrente 
da liga KnockOut e futuro Trapper de Paços 
de Ferreira. Não temos mais para te dizer, 
“porque quem te avisa teu amigo é…”, sábio 
Pacheco.

Jorge Pacheco

Gosta de ter empregados. No futuro vai ser 
desenhador, para já é escritor…. Está sempre 
(sem estrondo) no telemóvel e consegue pro-
gramar a partir dele. O king das tatuagens ou 
riscas temporárias é o homem fantasma da 
turma…

Ilídio Moreira

O homem da pesca precisou de uma romaria 
a Balazar para comer umas pernas direitas. 
Após um período em cativeiro, Bruno Azevedo 
foi libertado em 2017… Aquando da libertação 
esqueceu-se da inteligência, tornando-se mais 
rebelde do que o seu amigo Cancela. A vida é 
feita de altos e baixos… 18-64!

João Cuecas é bom concertinista, mas é me-
lhor a carregar no botão do ar. Os seus pas-
seios preferidos são pela Serra da Agrela com 
a sua famosa calça justa. O verdadeiro enge-
nheiro procrastinado da PM3 transpira por 
todos nós, mas deve ser por solidariedade, 
porque nunca faz nada. Sempre a acarinhar os 
seus colegas com o seu jeito “hostil”.

João Silva Bruno Azevedo

Mais conhecida como Laurindinha. Deve ter um tarifário ilimitado para fazer tantos 
telefonemas para os nossos pais. Não há palavras para descrever as asneiras que já 
nos perdoou. Faz tudo pelos seus 21,5 filhos! Sempre preocupada, é uma professora 
atenciosa, divertida e meiga. Por fim e como é habitual deixamos as flores nas escovas 
da sua Seat… Estamos a pensar voltar para o ano! Obrigada por tudo, nunca a esque-
ceremos!

Prof. Carla Carvalho

O “corsa 700 cv”. Simpático, alegre e amigo, é 
o maior mecânico da turma. Tem um corsa de 
“700 cv”, mas que só dá 70 ao transportá-lo.

O “rico”. Generoso, simpático e discreto. É 
aficionado pela fotografia com imagens de 
acrobacia.

Eduardo Antunes
João Carvalho

C1-ma3

Mecânico de automóveis 
ligeiros
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O “Pierrezaguito”, calado, simpático e discre-
to, conhece todas as ferramentas como nin-
guém. Multimédia é a sua especialidade e nela 
irá mais além.

O “anjinho branco”, simpático e divertido, é o 
verdadeiro engenheiro mecânico. Dar ordens 
é com ele para a turma não perder o ânimo. 

Pierre Nicolas
Marco Silva

A “três réguas”, responsável e simpática, é a 
verdadeira especialista na lavagem de carros. 
Tem mau perder e, apesar de ser pequena, 
chega onde quer.

Paula Esteves

A “ressaca 1”, preocupada e amiga, foi a en-
charcar velas que se eternizou e o coração do 
Francisco conquistou.

Ana Esteves

A “chica vampira” é simpática e faladora, tem 
sempre uma opinião a dar e a oficina gosta 
de limpar, mas o óleo do motor não gosta de 
mudar.

O “deixa cair”, simpático e trabalhador, é me-
cânico 24 horas. Faz assistências e limpeza de 
motores, em qualquer parque de estaciona-
mento dos arredores. 

André Maia Francisca Silva

O “gandulo com modos”, convencido e simpá-
tico, é o maior desculpas da turma, tem sem-
pre um argumento para usar, a qualquer hora 
e em qualquer lugar. 

O “K20”, simpático e sereno, é o boa “Honda” 
da turma, sonha com um motor K20, mas fica-
-se por um que só o deixa andar a 20.

Stefano Bertani
Tiago Lopes

“The color run”, simpático, mas resmungão. 
Na oficina dá uma de patrão, está sempre a 
“orientar”, mas gosta pouco de aplicar. 

Tiago Correia

“The big foot”, boa pessoa e preguiçoso. É o 
mestre dos roquetes, pois está sempre com 
um em ação. Nos intervalos, produz mais 
fumo do que um escape de camião.

Paulo Silva

O “betinho”, vaidoso, cheiroso e limpinho, é o 
betinho da turma. O macacão não pode sujar, 
pois a sua imagem tem de assegurar. 

O “esquilinho” é amigo e solidário. É o mais 
doce da turma e nem as formigas lhe resistem. 
Tem fama de roedor, porque come tudo ao seu 
redor.

Carlos Cunha Vítor Castro
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A “mecânica”, simpática e amiga, é a mecânica 
da turma e um dos motores que a faz funcio-
nar, mas por vezes precisa de parar para poder 
recuperar.

O “ressaca 2”, resmungão, mas boa pessoa, 
é no polimento que se destaca, mas foi por 
amor que ficou com uma grande ressaca.

Beatriz Cruz Francisco Monteiro

Obrigado professora Ana, pela dedicação diá-
ria e empenho com que se dedica à nobre arte 
de ensinar! Também agradecemos por ser nos-
sa amiga, às vezes “pai e mãe”, e sempre um 
farol de luz constante nas nossas vidas. Sempre 
simpática e divertida e com uma elevada au-
toestima não deixa que nenhum aluno desista.  
Obrigado professora por todo o apoio e dispo-
nibilidade.

Prof. Ana Cunha

O “siamês”, simpático e calado, na oficina aju-
da em todas as funções. Tratar dos pneus é a 
sua especialidade, tarefa que faz com vontade.

Christian Esteves

“Alex Witsel”, simpático e alegre, é o barbeiro 
mecânico, lavar estofos é a sua especialidade 
e ser babeiro a sua oportunidade. 

Alex Esteves

O “queiratrafulha”, simpático e discreto, a 
velocidade é o seu motor e o desporto o seu 
grande amor. 

A “lanche”, simples, simpática e generosa, é a 
maior fornecedora de lanche. Gosta muito de 
lavar carros, mas pouco de fazer arranjos.

Ana Rita Marques Rafael Queiroz

Se a escola fosse um circo, já tinha Mestrado. 
A stora de Matemática bem tentou pô-lo com 
os pés bem assentes na terra, 
mas raça do mosquito consegue voar!
Megafone na garganta, descontração na ca-
deira.
Cuidado, João, o traseiro no chão vai acabar!
Com respostas na ponta da língua, só o profes-
sor Arcélio acaba com a brincadeira!

João Mesquita
Gosta que lhe chamem “Dora” e deve ser por 
isso que passa a primeira hora da manhã a ex-
plorar a cama.
Chega sempre atrasada, mas vem sempre a 
cantar.
Se fizer aula de Física é milagre, deve ser por 
isso que nunca aconteceu.
A amante do funk está sempre a dançar e mes-
mo chamada à atenção,
ela simplesmente não consegue parar.

Isadora Stabile

C2-ac2

acompanhante
de crianças
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Prof. Arcélio Sampaio

Os stores bem tentaram Liliana lhe chamar 
mas a Jéssica corrigia e já não tinha como en-
ganar.
Super sossegada e no canto dela gosta de es-
tar
sempre amarrada na Samara, melhor amiga 
não há de encontrar.

Liliane Silva

Grande apreciador de música pimba, quando 
a ouve começa logo a dançar.
Mesmo que o F. C. do Porto não ganhe, o seu 
amor pelo clube está sempre a aumentar. 
Sempre que precisamos de alguma coisa está 
pronto a ajudar, mas se lhe falarem mal do 
Porto vão ter que o aguentar. 

Diogo Araújo

Dela sabemos pouco, mas quando fala nin-
guém a consegue calar. 
No início sempre atenta e nem queríamos 
acreditar, quando a stora de Matemática man-
dava o telemóvel guardar.
Era morena, mas decidiu mudar, e a loirinha 
de olhos azuis, sempre amarrada ao telemóvel 
e imaginem a fazer o quê? A pintar.

Cristiana Pinto
A player da turma vamos apresentar e no pub 
ninguém lhe consegue ganhar.
Podemos estar a morrer que a resposta da 
Mary é “podes esperar?”
A rainha dos diretos está sempre a socializar e 
se falarem com ela,
uma boa amiga conseguem ganhar.
Precisam de ajuda, com ela podem contar. 
Coração e sorriso sinceros, nenhum professor 
lhe ouviu qualquer coisa negar.

Mariana Oliveira

O bad boy da turma arma-se em DJ mas sem-
pre que lhe pedimos para dizer uma música 
responde “não sei!”.
Com raparigas não é bem assim, dá bola a to-
das, velhas, novas e de meia idade,
mas se lhe derem uma tampa, diz que elas não 
têm capacidade.
Mas para quem não o conhece, nós podemos 
apresentar: com 18 anos pediu à mãe para os 
dentes lhe lavar!

Vem a loira da AC2, cabelo esticado, rímel e 
batom.
Não há que enganar, sempre de sorriso de 
orelha a orelha
“Olá storzinha do meu coração”, vem ela pelo 
corredor com boa disposição.
De vez em quando, desaparece do mapa e 
volta com vontade de recuperar na avaliação!

Miguel Areias
Andreia Lima

Não gosta que lhe chamem Adriana e quando 
o fazem começa a resmungar. 
A sua relação com a Matemática deixa muito a 
desejar e com a frase “não vale a pena, stora” 
percebemos que já quer acabar.
Para casa leva a voz do João Mesquita e acaba 
por com ela sonhar, sempre que ele fala nas 
aulas, ela diz “podes-te calar?”

Filipa Costa

É conhecida por “Soninha”, sempre a correr, 
alguém lhe dê uns patins em linha!
Se a quiserem encontrar é na D. Susana ou na 
D. Fernandinha. 
Pegamos sempre com ela e tentamos arranjar-
-lhe um namorado, mas ela nunca está virada 
para esse lado.

Sónia Silva

Ótimo professor, 5 estrelas, amigo, espetacular,
pois sempre que precisamos dele está lá para nos ajudar. 
Entra na sala com boa disposição
mas quando começamos a abusar, acaba-se logo a animação!
Falamos dele com orgulho e com respeito também, 
sabemos que temos um amigo para o mal e para o bem! 
Gostávamos de passar mais tempo com ele pois é um diretor muito 
ocupado, 
mas não se sinta culpado, nós percebemos que não pode estar em 
todo o lado. 
Sempre a sair da sala de Samsung na mão, a tratar de emergências e 
a resolver a confusão!

Qualquer dia vai deixar esta profissão, vai ser bombeiro, essa é a sua 
vocação!
O único sítio que tem garantido para sempre é no nosso coração
por nos ter ajudado mesmo quando nem devia e por todas as lições 
de vida:
Deixou-nos sozinhos no campo com uma lata de salsichas e atum na 
mão,
ensinou-nos que temos de lutar, de acreditar em nós próprios, de par-
tirmos para a ação!
“Quero que sejam alguém na vida” foi sempre a sua preocupação.
Vamos guardá-lo eternamente com muita saudade e gratidão.

Trocou o nome dela por “Samara” e é assim 
que tem de lhe chamar. 
Quando se irrita não mete medo a ninguém
porque altura só na voz, 
nem um metro e meio tem.
Gostamos de pegar com ela, a sua maneira de 
falar mete piada
e quando falamos de um assunto sério ela sol-
ta uma gargalhada.
Sempre que é para fazer um trabalho ela diz “o 
que é para fazer?”, mas o professor diz que o 
dela é sempre dos primeiros a receber.

Tamara Dias
Dizem que quem tem soluços tem a cueca mo-
lhada e a Jéssica poderá confirmar, 
sempre a soluçar e quando lhe perguntam 
“quem foi?” começa a disfarçar. 
Descobrimos que falta às aulas de Português 
porque não sabe falar,
sempre que quer dizer algo começa a gague-
jar.
Se a quiserem conquistar, um petit gateau po-
dem-lhe pagar.

Jéssica Santos
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É a instituição bancária da turma.
Sempre pronto a ajudar, por ser tão bom co-
ração, 
empresta a todos, mas, Vítor,  não te deixes 
enganar
pede sempre uma comissão…
Amigo de todos, 
prestável e responsável como poucos
anda em aulas de condução.
Gostamos todos de ti, Vítor
mas, por favor,
quando fores ao volante, avisa-nos, por pre-
caução,
pedimos escolta policial, tiramos a pé do chão!

Olham para ele e nem desconfiam quem é 
quem,
cuidado, minha gente, a ruindade do Louro aí 
vem!
Conhecido como o Donald da CNC Dois
e sobretudo, não digam mal do Benfica!
É azia certa todo o dia, vira onça, e não se fica!
E adivinhem lá quem é o devedor da institui-
ção?
Vá lá Cláudio, trata lá dessa devolução,
o Vitinha agradece a atenção!

Vítor Monteiro
Cláudio Carvalho

Abram alas para o Nuno!
Não vem de táxi, mas de bicicleta!
Ciclista por paixão:
aguenta chuva, quedas, mazelas, arranhões.
Segunda-feira: ai, ai! Não vou às aulas, fiz uma 
lesão!
Tem a boca perto do coração
não há conversa na qual não dê opinião.
Sempre nas compras online,
é o rapa-dinheiro.
Nuno, sê sensato, não gastes todo o mealhei-
ro!

Nuno CostaOlhó Bitoque! Sai dois para o Júlio!
1º lugar de levantamento de peso de comida.
É o homem do fato, o Júlio das babes!
Sempre na primeira fila
cumpre com rigor as instruções dos professo-
res.
De vez em quando, lá refila
e isso já lhe valeu alguns sermões.
Sempre na sua, não se metam com ele:
calmo por fora, por dentro mil turbilhões.
E picado, sai logo palavrões!

Júlio Moreira

Rastas, Rastafari, Passovsky, sempre na paz.
É boa gente
transilheiro e bate-chinela
ao ritmo do transe, lá vai ecoponto amarelo!
Aulas de POF, por ele, 24 horas por dia,
valeram-lhe 2 bíceps e alguma azia!
Mas tudo na paz, ajuda quando é preciso
ao fim destes dois anos
só te pedimos uma coisa:
por favor, Ângelo, ganha juízo!

Ui!! Nem sabes, mano!
Este rapaz tem cada história de fim de sema-
na: 
aventuras mirabolantes todas as segundas-
-feiras.
Lá por Rates, deve ser só brincadeiras.
E quando tiver o seu Honda S 2000, nem sa-
bes!! 
As babes vão fazer fileira!
Muito zen, mas fujam quando está com os 
azeites!
Sorriso de orelha a orelha, há jeitosa pela 
beira!

Ângelo Passos
Ricardo Carvalho

É o megafone da turma, volume? Sempre no 
máximo!
É o Johnny Cardoso! O  Cardoso da DT LC,
o tripeiro de coração!
A alcunha “Tweety” vem-lhe da bebida pre-
dileta.
Trabalho? Há dias sim, e dias não…
E futebol? Só na televisão!
É o conta-reservas… Sempre a ver quantos há 
no banco
para finalmente mostrar que é campeão!

O padeiro da turma 
trabalha até mais não,
mas por muito que faça
não escapa à fama de molengão.
Paz d’alma e cúmulo da descontração
tem autorização para saída antecipada,
mas nunca apanha o autocarro à hora marca-
da!
Sempre pronto a ajudar e grande artista,
E, malta, por favor, não abusem do cuecão!

Rui Carvalho André Cardoso

Este é o homem da porrada que comanda a 
tropa CNC.
Estilo hip-hop, calças nos braços
guarda-redes do Famalicão, grande tropa, di-
zem os amigaços.
Vou matar os chavalos!
Lá vai ele atrás dos gémeos- passatempo pre-
ferido: picá-los!
Muito incomodado e rezingão,
quando não lhe dão a devida atenção ou pe-
rante injustiça e incorreção
mas um paz d’alma que leva todos à razão, 
quando lhe tocamos no coração.

João Vilhena
Oriundo da Sibéria e mantido a pão de ló.
35º Celsius e vem feito esquimó 
nem uma manga arregaça!
O rapaz mostra aí a sua raça.
Gamer profissional, 
hiberna para jogar:
Poker e Fortnite
e fica dois dias sem apanhar ar
Ficar com rugas do sol, nem pensar!
Agarrado ao PC dia e noite sem parar
não podemos deixar de te aconselhar:
Rodolfo, sai da toca, vai ver as miúdas, pas-
sear!

Rodolfo Silva

Joel e Miguel CarneiroRápidos como coelhos, teimosos como 
carneiros: assim são estes gémeos aven-
tureiros.
O Miguel é o “chavalo” cheio da pasta
O Joel, o homem da estufa e dos tomates!
Simpáticos e sempre a pôr a mão na mas-
sa, mas, não os ponham lado a lado,
Começam logo à estalada!
348 queixas-crime por agressão,
sentam-se em filas separadas

têm ordem de restrição!
O Joel é o limador por vocação
Com motas e Sachs no coração.
O Miguel, craque das artes marciais,
o Bruce Lee 
que passeia a sua NSR pela mão…
Ao som do “Pop Trolha”, vem aí o chato 
do Joel.
Nestes dois anos, uma coisa aprendemos:
Se não for Joel, há de ser Miguel!

operador de máquinas e 
ferramentas cnc

c2-CNC2
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“O libelinha”, simpático e trabalhador. Come-
çou a sua carreira como vidraceiro, mas deci-
diu optar pela eletricidade. Nas aulas de POF, 
costuma apanhar muitos choques na zona do 
cachaço que o põe duro como o aço.

“O Zé maluco”, simpático e alegre até demais, 
é o Nerd dos automóveis. Tem sempre o tra-
vão destravado e, por vezes, parece um carro 
desgovernado.

Gonçalo Monteiro
José Pinto

“O soneca” é vaidoso e cheiroso. Faz longos 

sonos de beleza e não dispensa um creme e 

uma boa roupa. Chega sempre atrasado por 

querer estar sempre aprumado.

Joel Peixoto

“O procura-se”, criativo e cómico, é uma pro-
messa perdida do mundo do futebol. Foi visto, 
pela última vez, na zona da Régua à distância 
de uma légua.

Gilberto Braga

c2-ei2

eletricista de 
instalações

“O suricata ”. Argumentista nas horas livres 
e eletricista de profissão. Por amor, ligou um 
fio fase, provocou uma explosão e ao fio terra 
voltou.

“O xilofone” é simpático e pacífico, pacífico 
até demais… Ao longo do curso, aprendeu a 
ligar o on e o off no interruptor, mas não no 
despertador.

Pedro Albernaz
Miguel Gonçalves

“O apaixonado” é um futebolista nato. Trocou 
a paixão do futebol por amor a um girassol.

“O pipa” é dorminhoco, simpático e porreiro. 
É dono de uma pipa com capacidade de abas-
tecer uma grande equipa.

Alexandre Oliveira
José Carlos

Prof. Carla Azevedo
Para a nossa DT Carla Susana, dei-
xamos aqui no Leituras
uma dedicatória feita à sua altura!
Sempre atarefada, 2 direções de 
turma
Chega atrasada, “professora, re-
lax, nós mantemos a postura!”
Mimou-nos com bolos e muita 
doçura
mas cautela, respeitinho que é 
bom!
Se não houver, é logo explosão!

Coração azul, e tal como o Camões 
Só tem olho esquerdo,
à direita, nada de sermões!
Terminamos este presente,
com toda a nossa estima e grati-
dão
por ter sido fixe e divertida, pa-
ciente e persistente,
por ter sido a resolve-problemas 
de muita gente
e de sorriso aberto, nos ter dado 
sempre a mão!



[ 49 ]

“O jacomes”, alegre e expressivo, é o pintor 
da turma e mestre em tintas de invisibilidade, 
quando as usa, as aulas ficam uma serenidade.

Tiziano Jacobs

“O campex das babes”, simpático e responsá-
vel, nem sempre, é o “engenheiro” da turma. 
Os seus grandes conhecimentos em eletrotec-
nia permitiram que trabalhasse quase sempre 
por telepatia.

Paulo Campos

“O escova”, simpático, trabalhador e prestável. 
É o multifacetado da turma, executa qualquer 
tarefa, desde eletricista a engraxador, mas no 
fundo ele é um grande sonhador.

Miguel Estevão

“O marinheiro”, calado e sereno, é o Gru Mal-
disposto da turma. Não gosta da chuva nem 
de matemática e a sua chegada é sempre uma 
problemática. 

Ângelo Silva

“O doritos”, sereno e discreto, é o agricultor 
da turma. É especialista na arte de plantar 
batatas, mas é a comer doritos que quase se 
mata.

Fábio Coutinho

A professora Ana revelou ser uma pessoa di-
vertida e com um elevado sentido de humor. 
Com os seus belos olhos, deu-nos excelentes 
ensinamentos como também nos presenteou 
com os seus conselhos. Preocupou-se sempre 
muito connosco. 
Agradecemos muito por todo o esforço e aten-
ção que nos deu ao longo destes dois anos.

Prof. Ana Cunha

E m A l t a
B a i x a

O jornal “Leituras” é uma mais valia de conhe-
cimento mais detalhado tanto para os alunos, 
como para os professores. Está sempre em cima 
do acontecimento, tanto em atividades escola-
res, conquistas e experiências. O que mais me 
capta a atenção no jornal “Leituras” é a secção 
da tecnologia, acho muito interessante.

Paulo Campos, C2-EI2

Na minha opinião, o “Leituras” é importante, pois 
permite às pessoas ficarem a saber todas as ati-
vidades escolares, visitas de estudos, intercâm-
bios, ideias, entre outras coisas. Gosto da parte 
da Check-list-Hot Point e descobrir as novidades 
do mercado.
Deixo aqui o meu agradecimento ao grupo do 

jornal “Leituras”.
Ricardo Carvalho, C2-CNC2

Na minha opinião, o jornal “Leituras” é muito 
importante, pois é acessível e coloca-nos a par 
de todas as informações/atividades da escola em 
que os alunos participam ativamente. Assim tor-
na-se uma mais-valia para a nossa escola. Gosto 
imenso de ler artigos relacionados com a minha 
turma. Acho também que o “Leituras” deveria 

continuar, como tradição da CIOR. 
Mariana Oliveira, C2-AC2

O jornal da nossa escola “Leituras” é muito re-
levante para todos nós, inclusivamente para os 
alunos, professores e para quem nos conhece. 
Dá a conhecer a escola e as várias atividades das 
outras turmas. O que eu mais gosto do jornal são 
as imagens, pois são cativantes e criativas, crian-
do no leitor mais entusiasmo e interesse.

Vítor Castro, C1-MA3
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Um livro que gostaste de ler
Prefiro ler jornais desportivos

A música da tua vida
“You Are The Reason” - 
Calum Scott

A frase que mais te irrita
“És um falso!”

O filme que mais te marcou
“O Impossível”

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast-food ou comida tradicional?
Comida tradicional

Disciplina preferida
Educação Física

Artista de cinema preferido
Jason Statham

Animal de estimação
Cão

Sobremesa preferida
Melancia

A viagem de sonho
Havai

Mulher Ideal
Bonita, inteligente, querida e humilde

Qualidades que mais aprecias
Humildade

O que não dispensarias numa ilha deserta
Uma bola

(In)Confidências

Na minha opinião o jornal ”Leituras” é muito relevante para a nos-
sa escola, porque permite a toda a população, que frequenta a 
CIOR,  estar por dentro de todos os projetos, atividades escolares, 
programa Erasmus+, entre outros. Este jornal permite-nos não só 
conhecer melhor a nossa escola, mas também conhecer todos os 
tipos de projetos e atividades aqui desenvolvidos. 
 Paulo Peixoto, EL25

O jornal da nossa escola, “Leituras”, é uma grande fonte de ex-
planação da CIOR. Com ele ficamos a saber e a conhecer diversas 
atividades da escola em que as turmas e os vários cursos estão 
envolvidos, tais como visitas de estudo, intercâmbios, projetos, 
concursos entre outras atividades. O Leituras é uma recordação 
de cada momento vivido na CIOR.

João Oliveira, MA13 

O jornal “Leituras” é um meio de comunicação escolar que nos 
informa sobre os projetos, atividades e tudo o que se relaciona 
com as atividades letivas, assim como também nos dá a perceber 
o quanto a escola dá apoio e se importa com os alunos, pois nós, 
alunos, damos o nome à nossa escola CIOR.

Miguel Rodrigues, PM5

Eu acho que o “Leituras” é um jornal interessante, pois informa-
-nos de tudo o que acontece dentro e fora da escola, como inter-
câmbios e estágios. Dá-nos a conhecer melhor os cursos existen-
tes na escola, entre outros. Como aluna do décimo ano foi bom 
ter este jornal, pois assim fiquei a conhecer melhor a nossa escola.

Catarina Leite, ASC17

A meu ver o jornal “Leituras” é uma fonte de informação para 
toda a comunidade escolar entre alunos e professores. Foi uma 
iniciativa adotada pela nossa escola há vários anos. Com uma or-
ganização excelente e com uma boa argumentação, sendo capaz 
de cativar qualquer um que dedique algum tempo à sua leitura.
Penso que o jornal “Leituras” é fundamental para nos manter in-
formados de todos os acontecimentos ocorridos na nossa escola. 

É um jornal de agradável leitura, apresentando um vocabulário jovem e divertido.
João Rodrigues, MA14

O “Leituras” é uma boa iniciativa da nossa escola, pois ficamos 
a par de todas as atividades que são realizadas. É um projeto de 
escola, pois para além de evidenciar o trabalho elaborado é um 
meio de divulgação para quem não conhece o que nós aqui fa-
zemos.
O Jornal está bem estruturado, pois conta-nos um pouco de tudo, 
desde atividades realizadas a estágios no estrangeiro, assim como 

as visitas de estudo.
 Acho que o “Leituras” é algo muito bom e cativante para os alunos.
 Patrícia Neves, IE18

Pedro Aguiar, EL23
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O meu nome é José Campos.

Moro na Freguesia de Nine, Vila Nova de Famalicão.

Nasci no dia 12 de junho.

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

As pessoas dizem que tenho jeito para resolver problemas.

Produzo muito mais quando estou motivado e acredito no projeto.

Comovo-me quando estou rodeado por pessoas felizes e alegres.

Adoro passear, viajar e conhecer novas culturas.

Detesto ignorância, arrogância, preconceito e má criação.

Num filme interpretaria a personagem de ator principal, por vezes, gosto 
de ser o centro das atenções.

Um dos meus sonhos é ser feliz e atingir alguns objetivos pessoais.

Acredito que que podemos melhorar o mundo.

O Leituras para mim é importante, pelo facto de dar a conhecer à 
comunidade escolar todas as atividades em que a escola participa. 
Parabéns à equipa.

Se fosse um animal seria um golfinho, porque eles são ágeis, 
comunicativos, brincalhões e amam a movimentação, assim como eu.

Por um dia gostava de ser juiz.

Se ganhasse o Euromilhões fazia uma viagem pelo mundo para conhecer 
novos povos e novas culturas.

Os computadores para mim são uma ferramenta de trabalho.

O que faltou perguntar foi: “Os meus hobbies são...”.

Bilhete de Identidade

Um livro que gostaste de ler
Prefiro ler jornais desportivos

A música da tua vida
“You Are The Reason” - 
Calum Scott

A frase que mais te irrita
“És um falso!”

O filme que mais te marcou
“O Impossível”

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast-food ou comida tradicional?
Comida tradicional

Disciplina preferida
Educação Física

Artista de cinema preferido
Jason Statham

Animal de estimação
Cão

Sobremesa preferida
Melancia

A viagem de sonho
Havai

Mulher Ideal
Bonita, inteligente, querida e humilde

Qualidades que mais aprecias
Humildade

O que não dispensarias numa ilha deserta
Uma bola

Um livro que gostaste de ler
Prefiro ler jornais 
desportivos e revistas 
automóveis

A música da tua vida
“Se olhares para o 
caminho” - Dillaz

A frase que mais te irrita
“Já chega!”

O filme que mais te marcou
“Now you see me” de Louis Leterrier

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast food ou comida tradicional?
Comida tradicional

Disciplina preferida
Educação Física

Artista de cinema preferido
Morgan Freeman

Animal de estimação
Gato

Sobremesa preferida
Bolo de bolacha

De quem gostarias de ler as memórias
Dos meus Familiares

A viagem de sonho
Santorini, Grécia

Mulher Ideal
Gira, compreensiva e bem disposta

Qualidades que mais aprecias
Sinceridade e boa disposição

O que não dispensaria numa ilha deserta
Amigos e comida

Nuno Sousa, MA9
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