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Editorial
O primeiro terço do ano letivo está a chegar ao fim. Foi um período 

longo, extenuante, de aperfeiçoamento e consolidação de algumas mu-
danças no processo ensino-aprendizagem iniciadas no ano transato. 

As mudanças são sempre difíceis, questionáveis. Mas a marcha do 
mundo não para. E os nossos jovens estão na escola, lugar de aprender, 
crescer quer pessoal e socialmente.

As expectativas variam: há aqueles que se contentam com o suficien-
te, outros, muitos, cujo objetivo é entrar e conseguir um excelente em-
prego ou entrar no ensino superior, lutando para isso, até às décimas. 
E vão conseguir, graças, também e muito, ao trabalho permanente dos 
professores. Sim, ainda têm tempo de ensinar, apesar do tempo gasto 
com a burocracia e com a indisciplina. Sim, apesar do sucesso escolar, os 

professores passam demasiado tempo com papéis e a resolver conflitos, 
são sacos de boxe de encarregados de educação, alunos e políticos.  

O aluno não sabe, reprovou, portou-se mal, não traz o material neces-
sário para a aula…? A culpa é do professor! Mas teimosamente, o pro-
fessor não desiste, apesar de se sentir desanimado e injustiçado, incute 
no aluno o gosto pelo aprender, pela sabedoria, trabalho e competência; 
instiga-o no cumprimento dos deveres e defesa dos direitos de cidadão 
e promove-o com confiança e autoestima. 

Mas o professor, apesar das lutas, continua desprotegido, desvaloriza-
do, injustiçado e com um salário indigno. Há uma disciplina nova - Cida-
dania e Desenvolvimento -  na qual o professor, entre outros temas, tem 
de abordar a Dignidade e a Justiça! Que contradição!

CR

CR

Os Novos Alunos – Mais caras novas deram entrada na nossa escola, 
neste ano letivo. Trouxeram na bagagem esperança, espectativa e vonta-
de de abraçar um novo rumo. Cá estamos para, em conjunto, percorrer-
mos este caminho até à meta do sucesso.

Novo Curso TAF – Pela primeira vez, o nosso concelho irá formar Técni-
cos Auxiliares de Farmácia. A CIOR preparou-se para os receber, criando 
uma nova sala equipada a preceito, adequada à especificidade do curso. 
Um brinquinho! Daqui a três anos teremos uma fornada de jovens pron-
tos a distribuir xaropes, pílulas e outras coisas mais… pois todos sabemos 
que na farmácia há de tudo! Temos a certeza de que serão capazes de 
dar conta do recado!

New Look – Salas e salinhas, a fim de satisfazer os novos paradigmas 
do processo educativo, foram alteradas e remodeladas, enfim atualiza-
das! Agora será muito mais fácil pôr em prática novos métodos de apren-
dizagem.

Já não temos o Sr. Carneiro faz tudo! Mesmo assim o espaço reservado 
para o convívio estudantil sofreu também uma remodelação profunda e 
muito significativa: um espaço acolhedor, com um look jovem e futurista. 
Nós gostamos e, pelos comentários que ouvimos, podemos concluir que 
estão todos de parabéns!

 
Intercâmbios – Este ano, tal como tem vindo a acontecer, teremos 

intercâmbios para todos os gostos e destinos! Já recebemos muitos alu-
nos e professores de outros países e já embarcaram para o estrangeiro 

meninas e meninos da CIOR, e ainda só vamos no primeiro período! Por 
este andar mais um record se avizinha…

Na Mecânica Há Mudanças – Não estamos a falar da caixa de veloci-
dades, mas da mudança de professores. O professor João Fontes, depois 
de uma longa carreira de trabalho, resolveu que era altura de descansar 
e, por isso, deixou-nos. Tivemos então a agradável surpresa de receber 
uma cara conhecida, que já por cá passou noutros tempos. O professor 
Álvaro Silva está agora na equipa de formadores das práticas oficinais da 
Mecânica, uma mais-valia para todos, pois já conhece os cantos à casa! 
Bem-vindo e bom trabalho!

Contentor a Caminho – Já zarpou, rumo a Moçambique, um contentor 
cheio de bens (quatro toneladas de material didático e roupa). A CIOR 
promoveu a angariação destes bens, junto da comunidade educativa e 
empresarial, para apoiar o Instituto Politécnico de S. Francisco de Assis, 
em Mumemo, Marracuene, província de Maputo, no âmbito do proces-
so de geminação da Escola Profissional CIOR com esta escola de Moçam-
bique, celebrado em novembro de 2018.

Bandeira Eco-Escola – Já hasteamos a bandeira que orgulhosamente 
recebemos! A CIOR foi galardoada, com a Bandeira Verde, que reconhe-
ce a nossa escola como uma Eco-Escola. Este é um sinal de que a CIOR 
tem boas práticas ambientais e que estas são reconhecidas. Assim va-
mos continuar!
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Mau grado a inexorabilidade temporal, à nossa escola, hoje, colo-
cam-se desafios absolutamente determinantes para a consolidação do 
nosso projeto educativo, dos quais emerge destacadamente a captação 
futura de mais e de melhores formandos, num contexto paradoxalmen-
te desfavorável, uma vez que há cada vez menos alunos, com menos 
vontade de estudar e com mais ofertas educativas no nosso território. 
Que fazer? Que propostas de formação diferenciadoras e singulares 
oferecemos às famílias que confiam em nós e nos confiam os seus edu-
candos? Que estratégias e desafios é que nós professores - habitua-
dos a um modelo de ensino conceptual, associado a saberes formais e 
académicos - podemos operacionalizar, fomentando a motivação dos 
alunos? Com que situações de aprendizagem podemos estimular-lhes a 
reflexão crítica, a análise da atualidade, a capacidade de comunicação, 
de exposição e de argumentação, sabendo que cada indivíduo tem um 
plano de vida, um ritmo próprio, e muitas circunstâncias?

Definimos o rumo, certos da complexidade e matérias diversas dos 
Decretos-Leis 54 e 55. Temos estado todos a construir afincadamente 
um plano de atividades mais colaborativo, articulado e consentâneo 
com os objetivos interdisciplinares a atingir. O nosso lema tem sido um 
passo de cada vez, seguro, curto, mas harmonizável com o seguinte, e 
na tentativa de nos aproximarmos de um ensino cada vez mais flexível, 
inclusivo, atrativo, sempre com o foco na motivação de cada um dos 
nossos alunos. 

A nossa principal dificuldade tem sido o tempo: tempo para refletir 
mais profundamente, tempo para 
partilhar os anseios, as dúvidas, 
as incertezas; tempo para pla-
near mais adequadamente, mais 
racionalmente; tempo para dedi-
carmos, a cada um dos nossos alu-
nos, o tempo que cada um reque-
rerá, tempo único e fundamental 
para a sua formação cívica. 

Tempo para a formação que não 
temos e para a qual pouco rema-
nesce do que dispomos. Consumi-
mo-lo nas costumeiras questões 
que nos consomem e consomem 
o reduzido tempo: relatórios indi-

viduais e constantes para a CPCJ, para a EMAT, para a própria escola, 
para os encarregados de educação… E mingua o tempo para questões 
mais técnicas, do foro da pedagogia, da psicologia, do ensino especial, 
apesar da nossa boa vontade, consolidada na experiência feita!

Partilhadas e refletidas as nossas prioridades, depressa definimos o 
perfil do aluno CIOR: competente, criativo, comunicativo e comunica-
dor. Assim queremos que o aluno seja, enquanto técnico made by Cior, 
em qualquer uma das áreas para a qual dedicará o seu precioso tempo, 
durante três anos! Assim desejamos que o cidadão que por aqui passa 
leve um pouco de nós, e seja reconhecido ao longo da sua vida pelos 
seus pares, amigos, patrícios, cidadãos do mundo! 

Depois desta fase exigente de planeamento (desaustinada, por ve-
zes!), temos já as mãos mergulhadas na massa: monitorizamos situa-
ções de aprendizagem nas aulas, nas atividades curriculares, nas visitas 
de estudo; trabalhamos mais por objetivos/ano/curso; ensejámos o 
trabalho mais cooperativo; aperfeiçoamos o processo avaliativo, anco-
rado na avaliação tendencialmente formativa… Erramos e aprendemos 
com o erro. E temos descoberto, com o tempo, que erramos cada vez 
menos.

Quando terminarmos a formação EQAVET, em curso e em doses 
abundantes, e depois de um ano de grandes mudanças no nosso modus 
faciendi, atualizaremos, certamente com mais segurança e serenidade, 
os nossos documentos estruturantes: os estatutos, o regulamento in-
terno e o projeto educativo. Até lá, iremos rezingar pela falta de tem-
po, avançando aqui, tergiversando 
além, mas com passos cada vez 
mais largos e ousados, polvilhados 
com alguma loucura, na busca de 
grandeza, qual a sorte a não dá! A 
nossa loucura é feita de trabalho, 
e a grandeza que buscamos está 
incorporada na nossa visão e mis-
são: a formação integral do aluno, 
como pessoa, nos seus interesses e 
aspirações e, como cidadão, ativo, 
responsável, interveniente, demo-
crata e solidário.

AD & JP

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

Mudança de Época(III)

Dores de Crescimento
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A TERRA TREME é um exercício organizado anualmente pela Autorida-
de Nacional de Proteção Civil.

Pretende alertar e sensibilizar a população sobre como agir antes, du-
rante e depois da ocorrência de um sismo.

Os 3 gestos BAIXAR, PROTEGER, AGUARDAR são a melhor resposta 
para nos protegermos em caso de sismo.

O exercício ajudará a conhecer e praticar estes 3 gestos que podem 
salvar vidas.

A nossa escola aliou-se a esta iniciativa e à hora marcada fizemos o 
exercício! Uma mais valia para todos.

CR

Fomos Reconhecidos
na Gala da Educação

A Escola Profissional CIOR participou, na Casa das Artes, na tarde do 
passado domingo, 1 de dezembro, na II Gala da Educação, uma cerimó-
nia promovida pelo município e que foi o ponto alto do programa come-
morativo do Dia das Cidades Educadoras.

Neste evento a CIOR foi homenageada por resultados e projetos de 
mérito reconhecido, de diferente âmbito e natureza, a nível regional e 
nacional, alcançados pela Escola, professores e alunos. Neste particular 
a Escola, no passado ano letivo, foi galardoada com o Selo Visão 25 Made 
IN - Boas Práticas, recebido no Dia do Concelho, e com grandes prémios 

nacionais atribuídos pela Fundação Frei Gil, no que se refere a protótipos 
de carros e barcos movidos a energia fotovoltaica.

“É sempre bom e estimulante ver o trabalho e os projetos educativos 
desenvolvidos pela Escola, reconhecidos e valorizados pelo município, 
pois contribuem também para reforçar a identidade da nossa Escola, da 
nossa comunidade e do nosso município”, realçou Paula Pereira, da dire-
ção da CIOR, a propósito desta cerimónia, do seu significado e alcance.  

GC
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Um sismo é o resultado de uma súbita 
libertação de energia na crusta terrestre, 
geralmente devido ao choque entre 
placas tectónicas, criando ondas 
sísmicas que, quando atingem a 
superfície, podem provocar sérios danos 
nas estruturas aí presentes.

Em
 F

oc
o C i ê n c i a  a o s  q u a d r a d o s
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Os sismos são medidos através de observações de 
sismogramas, registados por um aparelho 
denominado sismógrafo.
A escala de Richter, com 9 graus, é a mais utilizada 
para medir a magnitude dos tremores de terra.
Os sismos abaixo da magnitude 3 são, na sua maioria 
quase impercetíveis ou fracos demais, enquanto que 
os de magnitude 7 ou superiores têm potencial para 
causar sérios danos. 

Arcélio Sampaio, professor
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Concertinas na RTP
Chamo-me Alfredo Rafael Oliveira Machado e 

tenho 14 anos. Frequento o curso de Educação e 
Formação de Operador de Máquinas e Ferramen-
tas CNC, turma C2-CNC4. Moro em Rebordões, 
concelho de Santo TIRSO.

O gosto pela concertina surgiu aos três anos 
de idade, quando assistia à atuação de um grupo, 
numa festa. Aos seis anos, tive a minha primeira 
concertina que foi oferecida pela minha querida 
avó. Durante um ano, aprendi as bases e depois 
desse período comecei a aprender sozinho, con-
tando apenas com o auxílio da internet (youtube).

Em 2011, comecei a cantar à desgarrada e em 
2017 ingressei no grupo “Os Traquinas do Minho”. 
Além de pertencer a este grupo, também canto 
com o Gonçalo Moreira à desgarrada (desafio). 
E foi através do Gonçalo que tive conhecimento 

da competição “Cantares ao Desafio”, promovida 
pelo programa Praça da Alegria da RTP. 

Durante estes últimos meses, fui à RTP seis 
vezes, pois passamos nas várias fases do concur-
so. Fomos avaliados por um júri especializado na 
arte da desgarrada, composto por Augusto Caná-
rio e José Carlos Brito, entre outros. 

Na final, apesar de alcançarmos apenas o ter-
ceiro lugar, considero esta experiência muito 
interesse e enriquecedora, pois cresci como pes-
soa. Nesse programa, conheci muitas pessoas da 
arte da desgarrada e mostrei o meu talento. Tam-
bém aprendi a enfrentar a plateia, truques para 
cantar, como a colocação da voz, entre outras 
coisas. Adorei esta aventura!

Alfredo Machado, C2-CNC4

GALARDOARDOS NA IV GALA DO 
DESPORTO DE

VILA NOVA DE FAMALICÃO
Decorreu no passa-

do dia 11 de novem-
bro pelas 21horas a 
IV Gala de Desporto 
de V.N.de Famalicão 
no Pavilhão Munici-
pal da cidade. A ce-
rimónia, que esteve 
ao nível de um es-
petáculo televisivo, 
foi abrilhantada por 
diversos momentos culturais que demonstraram que a atividade física 
está ao alcance de todos, que o folclore e o cavaquinho podem harmoni-
zar-se numa mesa de som e coexistir com uma orquestra de sopros e que 
tanto na música como no desporto, a idade, tradição e modernidade não 
importam. Tudo se funde.

Confiram e (re)
vejam a gala na ín-
tegra na página de 
facebook da radio 
Cidade Hoje. 

Mas estes mo-
mentos mágicos, 
embora únicos e 
memoráveis não 
foram para nós o 

momento mais alto da cerimónia. Esses momentos pertenceram a 3 
alunos da Cior  que foram galardoados pelo seu desempenho despor-
tivo em 2018. 

Foram eles:
Joel Carneiro da turma PM6 - Vencedor da Taça de Portugal Alex 

Ryu Jitsu
Miguel Carneiro da turma PM6 - Vencedor da Taça de Portugal Alex 

Ryu Jitsu e Campeão Nacional Júniores - Alex Ryu Jitsu  - Light Contact 
Daniel Silva da turma IE18 - Campeão Nacional Júniores – Alex Ryu 

Jitsu – Light Contact

Estes alunos são, en-
tre outros que também 
já se destacaram nou-
tras modalidades em 
anos anteriores, os nos-
sos embaixadores da ati-
vidade física! Este foi o 
reconhecimento mere-
cido da sua persistência, 
disciplina e resiliência.

Ao Daniel, Joel e Mi-
guel, parabéns!

Natália Luciano, professora
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Enviamos Quatro Toneladas De 
Material Educativo Para Escola 

De Moçambique

N U M A  A Ç Ã O  S O L I D Á R I A  C O M  O  A P O I O  L O G Í S T I C O
D A  E M P R E S A  F A M A L I C E N S E  S . R O Q U E

Um contentor com quatro toneladas de material 
escolar, ferramentas, livros, material informático e 
outros bens está a caminho de Moçambique, para o 
Instituto Politécnico São Francisco de Assis, em Mar-
racuene, na província de Maputo, no âmbito de uma 
ação de cooperação e de solidariedade desenvolvida 
pela Escola Profissional CIOR, de V. N. de Famalicão, 
e enquadrada num processo de geminação celebra-
do, em novembro do ano passado, com aquela esco-
la moçambicana.

O contentor foi transportado das instalações da 
CIOR, no dia 23 de outubro, com destino para o por-
to de Sines. De seguida, seguiu para Maputo, tendo  
chegado no final do mês de novembro. 

Esta grande campanha de solidariedade, que de-
correu durante vários meses e envolveu, para além 
da comunidade educativa da CIOR, empresas, insti-
tuições e cidadãos do município e da região, só ago-
ra terminou com o apoio logístico e transporte assegurados pelo grupo 
empresarial famalicense S. Roque - Máquinas e Tecnologia Laser, S.A, 
de Oliveira São Mateus, que aderiu a esta companha numa “prática 
de responsabilidade social e solidária a favor da cooperação para o de-
senvolvimento, que muito nos sensibiliza e que agradecemos”, afirmou 
Amadeu Dinis, diretor da Escola. “O Grupo S. Roque permitiu-nos ultra-
passar a maior barreira desta enorme e mobilizadora campanha, levan-
do a bom porto esta grande ação solidária a favor de uma Escola e da sua 
comunidade educativa que enfrenta inúmeros problemas e carências”, 
acrescentou Amadeu Dinis.

“ Para além do gesto e da mensagem de uma dádiva solidária, esta aju-

da é extremamente importante e fará a diferença numa Escola onde os 
alunos, por vezes, podem armar uma rixa pela posse de um caderno ou 
de um simples meio lápis”, registou, por sua vez e com emoção contida, 
José Paiva, diretor pedagógico da CIOR.

A ligação da CIOR a Moçambique teve início em 2009, ano em que esta 
Escola começou a acolher regularmente alunos e professores provenien-
tes deste país lusófono, tendo até ao momento formado e capacitado 13 
técnicos e 2 professores em diferentes áreas de formação.

Toda esta dinâmica tem-se desenvolvido no âmbito da Fundação Por-
tugal/África contando com o patrocínio dos Ministérios da Educação de 
Portugal e Moçambique e apoio da Universidade Católica/Porto.

Com este processo de geminação, a CIOR pretende promover a trans-
feribilidade de conhecimentos, know-how e parti-
lha de experiências pedagógico-didáticas entre as 
duas escolas profissionais, tudo devidamente en-
quadrado na missão da Escola famalicense no ati-
nente à sua internacionalização e cooperação para 
o desenvolvimento, nomeadamente com os países 
africanos de língua portuguesa. 

O Instituto Politécnico São Francisco de Assis é 
uma escola comunitária onde se ministram vários 
cursos profissionais, sendo gerida pela congrega-
ção religiosa das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras 
da Imaculada Conceição. Localiza-se em Mumemo, 
distrito de Marracuene, numa região extremamen-
te empobrecida, com poucos meios e recursos, 
onde a escola, a educação e a formação são o único 
caminho de uma população para um futuro melhor, 
refere a CIOR em nota de imprensa.                  GC
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No âmbito da disciplina de Matemática, os alunos dos cursos CEF foram de-
safiados a fazer decorações de Natal com materiais reciclados para, mais uma 
vez, expor na Casa do Território, no Parque da Devesa. A base do trabalho era a 
reutilização e reciclagem de materiais.

Os alunos Miguel Pereira, Luís Sá e Rúben Ferreira da turma C2-CCJ1 abra-
çaram este projeto com muito entusiasmo e fizeram uma árvore de Natal, com 
papel reciclado. O trabalho ficou espetacular e eles estão de parabéns!

Vários trabalhos estão a ser realizados, mas ainda não estão concluídos, por 
isso, terão de esperar pelo próximo jornal.

MC

Alunos Desafiados 
a Realizar 

Decorações
de Natal

REFORÇAMOS A 
INTERNACIONALIZAÇÃO DO 

NOSSO PROJETO EDUCATIVO E 
FORMATIVO

Decorreram na Escola Profissional CIOR, de V. N. de Famalicão, em ou-
tubro, uma série de iniciativas com o objetivo de reforçar dinâmicas de 
internacionalização do projeto educativo e formativo deste estabeleci-
mento de ensino.

“As dinâmicas e os processos de mobilidade no espaço europeu e em 
países africanos da lusofonia são uma marca identitária e diferenciadora 
da CIOR e do seu projeto, nas suas diferentes dimensões, afirmando-se 
cada vez mais como uma Escola de referência, numa rede de parcerias 
que envolve instituições, empresas e organismos distribuídos pela maio-
ria dos países europeus”, afirmou Paula Pereira, da direção da Escola e 
responsável pelo seu gabinete de projetos.

Neste contexto, Amadeu Dinis, diretor da Escola, acompanhado de 
dois alunos, esteve presente no 1º Encontro do Projeto/Ação KA229, do 
programa Erasmus+, “Train, Work and Succeed in Europe”, que decorreu 
na cidade alemã de Schwandorf. Para além da CIOR, integraram esse pro-
jeto de intercâmbios parceiros da Alemanha, Espanha, Croácia e Turquia.

Da Escola Profissional Salpaus, da cidade de Lahti, no sul da Finlândia, 
chegaram duas alunas que a CIOR acolheu na realização dos seus está-
gios na área da enfermagem, em instituições do concelho. Esta ação en-
quadrou-se no âmbito de um protocolo de colaboração em vigor entre 
as duas Escolas. 

Ainda como instituição de acolhimento, ao abrigo do Programa Eras-
mus+, estiveram na CIOR três alunos espanhóis, dois de Badalona, Cata-
lunha, que realizaram os estágios em contexto de laboratório e um de 
Lugo, Galiza, na área de mecânica. 

Por sua vez, um grupo de alunas finalistas do curso de Animação So-
ciocultural da CIOR rumou para a cidade italiana de Vicenza, onde, du-
rante 2 meses, realizaram um estágio profissional.

Por fim, ainda em outubro, a CIOR recebeu Albino Esteves e Carla Ri-
beiro, presidente e diretora geral, respetivamente, do ISPAJ – Instituto 
Superior Politécnico Alvorecer da Juventude, de Luanda, numa visita, 
curta mas profícua, com o objetivo de estabelecer uma parceria/ proto-
colo para transferência de conhecimentos e desenvolvimento do ensino 
profissional em Angola.

GC



[ 11 ]

Alunos Visitam
Feiras na Exponor

Cem alunos da Escola Profissional CIOR, dos cursos de Eletrónica, Au-
tomação e Comando, Instalações Elétricas e Produção Metalomecânica, 
efetuaram, no dia 21 de novembro, uma visita de estudo às Feiras Eléc-
trica e Concreta que decorreram, em simultâneo, no recinto da  Exponor, 
em Matosinhos. 

Acompanhados pelos diretores de curso e pelos professores/forma-
dores da respetivas áreas técnicas, os alunos tiveram a oportunidade de 
conhecer equipamentos, ferramentas e serviços ligados às suas áreas de 
formação e emprego.

 “Estas feiras, e muito particularmente a Eléctrica, são momentos e es-

paços privilegiados para sensibilizar e informar os alunos para realidades 
relacionadas com mobilidade elétrica, “smart cities”, eficiência energéti-
ca, descarbonização, bem como para os novos e emergentes paradigmas 
do setor elétrico e eletrónico”, referiu Pedro Veloso, um dos diretores de 
curso que acompanhou e orientou os alunos. 

O grupo de estudantes romenos que se encontrava a realizar um es-
tágio na CIOR, no âmbito do programa Erasmus+, também participou 
nesta visita.

GC
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Um grupo de catorze alunos e dois professores, do Liceul Tehnologic 
de Eletrotehnica Si Telecomunicatii de Constança,  na Roménia, chegou, 
no início de novembro,   à  Escola Profissional CIOR,  onde realizou um 
estágio na área da Eletrónica.

Este estágio decorreu entre os dias 4 e 22 de novembro, no âmbito 
do projeto “Responsibility at the workplace”,  da ação KA1 do Programa 
Erasmus +.    

Do plano de trabalho deste estágio, constaram diversas atividades de 
trabalho em contexto de sala de aula e desenvolvimento de trabalhos 
práticos de projeto nas oficinas, com os alunos e professores da CIOR da 
área de Eletrónica, orientadas pelo respetivo diretor de curso, Pedro Ve-
loso, bem como visitas a empresas locais, feira temática na Exponor, uni-
versidades e institutos do município e da região, ao que se acresceu um 
programa de natureza cultural por equipamentos da cidade famalicense. 

Na sessão de acolhimento estiveram presentes o diretor da CIOR, 
Amadeu Dinis, representante dos delegados de turma e um grupo de 
alunos que participou no encontro de parceiros do Projeto da Ação K2, 

intitulado “Train, Work and Succeed in Europe” que teve lugar na Alema-
nha, entre os dias 14 e 18 do passado mês outubro.

GC

ACOLHEMOS UM GRUPO DE 
ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS DA 

ROMÉNIA

C o m  u m  p r o j e t o / p r o t ó t i p o  n a  á r e a 
d a  p r o d u ç ã o  m e t a l o m e c â n i c a

FOMOS PREMIADOS PELA CÂMARA 
MUNICIPAL COM “SELO VISÃO 25 NA 

CATEGORIA FAMALICÃO MADE IN”
A nossa escola recebeu, na cerimónia comemorativa 

do 184º aniversário do Dia do Concelho de V. N. de Fa-
malicão, o prémio Selo Visão 25, na categoria Made IN, 
Boas Práticas 2019, pelo projeto “Triturador de Plásti-
cos” desenvolvido pelos alunos da turma PM5/Produ-
ção Metalomecânica.

Com o Selo Visão 25 na categoria “Famalicão Made 
IN”, segundo a autarquia, são reconhecidos os projetos 
empresariais que potenciam a incorporação tecnológi-
ca, procuram a excelência na produção, desenvolvem 
uma economia baseada no conhecimento e na inovação 
e aumentam a competitividade e a internacionalização.

O protótipo triturador de plásticos foi concebido, du-
rante o passado ano letivo, no âmbito de um projeto 
de turma, numa dinâmica multidisciplinar, e destina-se 
a reduzir o volume destes resíduos, com forte impacto 
ambiental em diferentes ecossistemas, promovendo a 
sua reciclagem e reutilização.

GC
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Depois de uma série de reuniões preparatórias das diferentes estru-
turas de coordenação pedagógica e equipas educativas, a Escola Profis-
sional CIOR marcou o início do ano escolar com uma série de iniciativas 
enquadradas num programa de receção e de boas vindas aos seus novos 
alunos, que tiveram lugar no Parque da Devesa, no dia 16 de setembro.

“Pretendemos acolher os nossos novos alunos facilitando, de imedia-
to e num ambiente informal, a sua fácil integração na nossa comunidade 
escolar, promovendo o bom relacionamento interpessoal entre todos os 
membros da família CIOR”, justificou o diretor da Escola, Amadeu Dinis.

Esta iniciativa serviu ainda para divulgar o perfil pessoal, educativo e 
profissional que se pretende para alunos da CIOR, “alunos, profissionais 
e cidadãos competentes, criativos, cumpridores e comunicadores”, con-
forme referiu, por sua vez, José Paiva, diretor pedagógico deste estabe-
lecimento de ensino.

A cerimónia de boas vindas, que ocorreu a meio 
da manhã do dia 16 de setembro, no anfiteatro do 
parque, contou com a presença do vereador da 
educação, Leonel Rocha. Durante a tarde, após o 
almoço e envolvendo todos os alunos da escola, 
professores e colaboradores, decorreram diversas 
atividades de natureza cultural, lúdica e recreati-
va, aproveitando as potencialidades deste espaço 
de natureza e de lazer, numa dinâmica que teve a 
colaboração logística dos serviços da Casa da Juven-
tude.

De acordo com a direção da CIOR, durante o pri-
meiro período e destinadas aos novos alunos, no-
meadamente aos alunos provenientes de concelhos 
vizinhos e da região, aproximadamente 20%, foram 
programadas visitas a vários equipamentos sociais 

e culturais da cidade e do município. Também foram realizadas visitas 
a “empresas âncora” com quem a escola tenciona manter parcerias es-
tratégicas facilitadoras de aprendizagens e conhecimentos ao nível da 
realização de estágios e ingresso no mundo laboral. 

É de referir que neste ano letivo a CIOR é frequentada por 400 alunos, 
sendo que 300 frequentam cursos profissionais e 100 os CEF - Cursos 
de Educação e Formação. Aproximadamente 160 alunos foram matricu-
lados no presente ano letivo. Para além das áreas de formação relacio-
nadas com a Animação Social, Eletrónica, Eletricidade, Metalomecânica 
e Manutenção Industrial, a novidade para este ano é o início do novo 
curso de Técnico Auxiliar de Farmácia. A CIOR tem ao seu serviço 40 pro-
fessores e 16 colaboradores.

GC

CIOR ACOLHE ALUNOS NO PARQUE 
DA DEVESA E DIVULGA PERFIL 

PESSOAL E PROFISSIONAL 
ORIENTADOR DAS APRENDIZAGENS
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A CASA DA JUVENTUDE

Várias turmas dos cursos do ensino básico e do ensino profissional da 
Escola Profissional CIOR participaram, no dia 20 de setembro, nas ativi-
dades afetas ao Famalicão Youth Fest, evento promovido pela Casa da 
Juventude de Vila Nova de Famalicão.

A participação de algumas turmas do 1º ano dos respetivos cursos no 
Famalicão Youth Fest foi previamente alinhavada com responsáveis da 
Casa da Juventude e estava prevista no programa de receção aos novos 
alunos da nossa escola.

No sentido da promoção da participação e integração social, os nossos 
alunos participaram numa série de ações e workshops que visavam a 
aquisição de várias competências consideradas essenciais nesta etapa-
-chave do seu desenvolvimento pessoal e fulcrais na sua definição en-

quanto futuros cidadãos. A saber: “Prevenção das Dependências (subs-
tâncias psicoativas)”, ministrado pelo GAICAD; “Jogos Online, comunicar 
em segurança, as redes sociais, bullying e cyberbullying”, dinamizado 
pelo Centro Nacional de Cibersegurança e “B-A-BÁ da Sexualidade”, mi-
nistrada pela Dra. Marta Crawford. 

Os alunos envolvidos demonstraram interesse pelas matérias sujeitas 
a debate e discussão, sendo geral a satisfação destes no final das várias 
atividades desenvolvidas. 

Também os responsáveis pela Casa da Juventude de Vila Nova de Fa-
malicão mostraram-se agradados com a postura e envolvimento eviden-
ciados pelos nossos alunos.

CR
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A escola foi galardoada, no passado dia dezoito de ou-
tubro, em Guimarães, com a Bandeira Verde, que reco-
nhece a CIOR como uma Eco-Escola. 

No evento, esteve uma delegação constituída por cinco 
alunos da turma C2-CNC3, acompanhados pelo professor 
Manuel Vieira. O Coordenador do Programa Eco-Escolas, 
Arcélio Sampaio, referiu que a nossa escola foi convidada 
a participar na Eco-Mostra, onde foi exposto o protótipo 
da máquina trituradora de plástico desenvolvido pela 
turma de Produção Metalomecânica, PM5, e agradeceu 
a colaboração de todos os membros do Conselho Eco-Es-
colas. 

Eco-Escolas é um programa internacional da “Founda-
tion for Environmental Education”, desenvolvido em Por-
tugal desde 1996 pela ABAE (Associação Bandeira Azul 

Europeia). Pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualida-
de desenvolvido pelas escolas, no âmbito da Educação Ambiental para 
a Sustentabilidade.

O programa é coordenado a nível internacional, nacional, regional e 
de escola. Esta coordenação multinível permite a confluência para ob-
jetivos, metodologias e critérios comuns que respeitam a especificidade 
de cada escola relativamente aos seus alunos e caraterísticas do meio 

envolvente.
Para além do apoio das pessoas e Instituições da Comissão Nacional, 

o Eco-Escolas conta ainda com a parceria de vários municípios e apoios 
específicos de mecenas para algumas das suas atividades. Fornece ain-
da metodologia, formações, materiais pedagógicos, apoios e enquadra-
mento ao trabalho desenvolvido pela escola.

CR

SOMOS ECO-ESCOLA
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EM FORMAÇÃO

O plano de Segurança é um documento fundamental para que, em ter-
mos de segurança, se previna o perigo e reduzam os riscos de ocorrência 
de acidentes na Escola. Tendo em vista a atualização deste documento 
e a sua divulgação, realizou-se na escola, no dia 13 de novembro, uma 
ação de formação em que estiveram presentes todos os colaboradores 

da Escola e ainda alguns delegados de turma. Procuramos que, através 
desta formação, todos os membros da comunidade educativa estives-
sem mais preparados para atuar em situações de emergência. Com este 
propósito, durante o segundo período letivo realizar-se-á o simulacro na 
Escola.                                                                                                   Nilza Jardim
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A construção de um protótipo triturador 
de plásticos destinado a reduzir o volume 
destes resíduos com o objetivo de promo-
ver a sua reciclagem e reutilização, foi o 
resultado final do projeto de turma dos alu-
nos do 10º ano do Curso Técnico de Produ-
ção Metalomecânica da Escola Profissional 
CIOR.

Este projeto colaborativo e de natureza 
multidisciplinar que envolveu a equipa for-
mativa, alunos, encarregados de educação 
e empresas foi apresentado à comunidade 
escolar, no final do ano letivo transato, no 
auditório da CIOR, numa sessão que contou  
com a presença de Pedro Sena, Vereador do 
Ambiente da Câmara Municipal de V.N. de Famalicão.

Para Manuel Vieira, diretor de curso, o projeto surgiu com o desafio 
lançado aos alunos para “encontrarem um processo para minimizar o 
grande problema ambiental dos plásticos associado ao seu uso, à dificul-
dade na sua biodegradação, ao grande volume dos resíduos em aterros 
sanitários e ao impacto negativo sobre os diferentes ecossistemas e bio-
diversidade”. 

“O processo de ensino/aprendizagem baseado no trabalho de projeto 
colaborativo é extremamente enriquecedor e pedagógico, dada a trans-
versalidade de conhecimentos aplicados. Por outro lado, não só permite 
associar a teoria à prática, como também possibilita o desenvolvimento 
de competências, capacidades e atitudes do aluno de acordo com res-
petivo perfil profissional”, sublinhou o diretor da CIOR, Amadeu Dinis.

Pedro Sena, para além de realçar a “capacidade empreendedora e 
amiga do ambiente” da CIOR, alertou os alunos para o momento de 
“emergência ambiental” que a sociedade enfrenta, um grande “desafio 
coletivo”, que passará cada vez mais pela ação interventiva da Escola e 
das suas comunidades educativas. 

O projeto desenvolveu-se em 3 fases: sensibilização da comunidade 
escolar para a problemática do uso do plástico; construção de recetácu-
los para acondicionamento de garrafas plásticas de água e a sua poste-
rior recolha; e construção de um protótipo destinado a triturar e reduzir 
o volume dos resíduos com o objetivo final de promover a sua recicla-
gem e reutilização.

Com base em metodologias específicas, a conceção e dimensiona-
mento do projeto ocorreram em contexto 
de sala de aula teórica e os ensaios expe-
rimentais, em oficina. Entre outros, elabo-
raram-se diagramas com capacidades de 
trituração, redução de volumes em percen-
tagem, bem como o estudo dos consumos 
energéticos associados. A conceção foi mo-
delizada com suporte em desenho 2D e 3D. 
Algumas das peças foram produzidas inter-
namente com recurso a software CadCam, 
nas máquinas CNC instaladas na oficina de 
Metalomecânica da Escola. O produto plás-
tico triturado será valorizado como maté-
ria-prima na moldação e injeção de novos 
produtos através de uma empresa parceira.

GC

ALUNOS DE METALOMECÂNICA 
APRESENTAM PROTÓTIPO DE UM

TRITURADOR DE PLÁSTICOS

N u m  P r o j e t o  d e  T u r m a
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COMEMORAMOS     O DIA DE S.MARTINHO    
A escola dinamizou a atividade São Martinho com um tradicional ma-

gusto. Foi uma tarde diferente, de convívio e confraternização. Os dele-
gados das diferentes turmas estiveram ativos e foram quem distribuiu as 
castanhas e as bebidas (sumos para todos!)

Cumprimos a tradição, ou quase, pois ninguém provou a água-pé!
CR
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Por convite da Câmara Municipal, a CIOR participa, como parceiro lo-
cal, na implementação de uma Rede de Centros de Recursos Urbanos 
– Urban Resource Centres – UrbRec, no âmbito da economia circular, um 
projeto internacional que integra 9 cidades europeias. Neste contexto, 
realizou-se, no dia 27 de novembro, um encontro de parceiros cujo foco 
de trabalho consistiu numa análise SWOT acerca do conceito da Cidade 

de Recursos. Foi ainda realizada uma visita à nossa Escola para apresen-
tar alguns projetos desenvolvidos numa boa prática da economia cir-
cular e da sustentabilidade ambiental, nomeadamente o “Hospital de 
Monstros” e o “Triturador de Plásticos”.

Gabinete de Projetos

CIOR ENVOLVIDA EM PROJETO 
INTERNACIONAL NO ÂMBITO DA 

ECONOMIA CIRCULAR
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Novembro foi um mês em cheio para a turma TAF1, com a turma 
a realizar duas visitas de estudo.

No início do mês, acompanhados pelo professor Arcélio Sam-
paio, no âmbito da disciplina de Fisiologia, Anatomia e Farmacêuti-
ca, a turma deslocou-se ao Porto para visitar o Museu da Farmácia.

Uma vez aí chegados, fomos recebidos por uma responsável 
pelo museu e foi-nos atribuída uma guia que nos ajudou e nos deu 
a conhecer, mais profundamente, a evolução da farmácia ao longo 
da história da humanidade e tudo o que a envolve. 

No museu, tivemos a oportunidade de observar algumas anti-
guidades e objetos que, há muitos anos atrás, foram inventados e 
utilizados por povos de diferentes civilizações e culturas. 

Além disso, observamos cartazes fantásticos da divulgação de 
produtos farmacêuticos do final do séc. XIX e início do séc. XX e 
pudemos viver o ambiente farmacêutico de uma farmácia persa e de 
uma farmácia portuguesa do início do séc. XX.

Apesar da história da farmácia e da evolução da medicina não ser um 
tema muito abordado na sociedade de hoje em dia, com esta visita, a 
turma retirou novos conhecimentos acerca da farmácia e da sua evolu-
ção ao longo dos anos.

No dia 22 de novembro, agora acompanhados pela professora Ma-
ria João Händel, no âmbito da disciplina de Marketing e Gestão, dirigi-
mo-nos às instalações de uma das maiores indústrias farmacêuticas do 
mundo, a Bial Farmacêutica. 

Quando lá chegamos foi-nos apresentado um vídeo sobre a evolução 
da Bial. De seguida, a turma foi encaminhada para um vestiário onde 
lhes foi fornecido todos os equipamentos de proteção individual (EPI) 
como bata, touca e proteção de pés. Quando a turma já se estava de-
vidamente equipada, dirigimo-nos a um balneário onde se encontrava 
uma máquina designada por “câmara de desinfeção”. Depois de todos 
estes procedimentos de higiene e segurança, a turma foi encaminhada 

para a primeira secção da planta produtiva da Bial, na qual encontravam-
-se várias salas, cada qual com uma funcionalidade diferente.

Entretanto, dirigimo-nos à secção de embalamento, nesse local ob-
servamos todo o processo pelo qual um comprimido passa, desde que 
entram nos blisters até que passam para uma fase seguinte, numa nova 
máquina que, automaticamente, insere a bula e os comprimidos na cai-
xa, acabando assim o processo.

Já na secção de controlo e qualidade mostraram-nos os diferentes 
testes realizados aos comprimidos como, por exemplo, a sua colocação 
em frigoríficos, a diferentes temperaturas, para testar a resistência dos 
comprimidos. Também visitamos um laboratório experimental, onde 
técnicos desenvolvem estudos e experiências para a descoberta de no-
vos medicamentos.

Por fim, a turma foi encaminhada para a fase final de todo o processo 
de fabricação, o armazém. Aí, foi-nos explicado como era feita a organi-
zação de todos os produtos acabados até serem futuramente distribuí-
dos para as empresas distribuidoras.

TAF1

TAF EM MOVIMENTO

V I S I T A S  D E  E S T U D O  A O  M U S E U  D A  F A R M Á C I A
E  À  B I A L  F A R M A C Ê U T I C A
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Cidades Educadoras
No âmbito das Comemorações do Dia Internacional das Cidades Edu-

cadoras, a CIOR esteve representada na Assembleia de Estudantes, que 
decorreu no passado dia vinte e nove de novembro, no salão nobre da 
Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão. A CIOR, para além do 
seu membro da direção, Paula Pereira, fez-se representar pelos alunos 
Vítor Monteiro (PM6), Simão Azevedo (IE18), Tiago Santos (MA12), 

Christian Esteves (MA15) e José Ferreira (C1-MA4). Esta iniciativa, que se 
baseou numa escuta ativa, pretende promover, entre os jovens, o hábito 
de refletir, bem como criar uma lógica e prática de cidadania ativa de 
todos e para todos.

GC

Visita ao Centro Social
e Paroquial de Ribeirão

No âmbito da disciplina de Área de Estudos da Comu-
nidade, UFDC – Trabalho de projeto comunitário – fun-
damentos, a turma de Animação Sociocultural, ASC18, 
visitou o Centro Social e Paroquial de Ribeirão.

Pretendeu-se, com esta visita, contribuir para a forma-
ção integral dos jovens, proporcionando-lhes uma prepa-
ração adequada para o exercício de uma profissão qua-
lificada e construção de um projeto de vida. Também se 
facultou aos alunos, contactos e vivências com o mundo 
do trabalho, preparando-os para uma inserção sociopro-
fissional global.

Eugénia Mendes, professora
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Turma MA13
Nos Carris do Conhecimento

À hora marcada, lá seguimos em direção ao Museu Nacional Ferro-
viário - núcleo de Lousado - V. N. de Famalicão -  conduzidos pelo Sr. 
Andrade, nosso motorista, sempre prestável.

Fomos recebidos pelo Sr. Rui Vilaça, que nos guiou ao longo da visi-
ta, e, com palavras e espólio do museu, nos transportou, a velocidade 
adequada, ao longo da evolução dos Caminhos de Ferro Portugueses: 
empresas e profissões, comunicações e velocidades, sinaléticas e arte-

factos, material circulante e barreiras, agulhas e passagens de nível…
 Foi um desfiar de memórias que nos reportaram ao passado e nos 

trouxeram até ao presente, sempre perscrutando a inteligência humana 
na evolução da tecnologia ao serviço do ser humano.

A nossa gratidão ao Sr. Rui Vilaça que, com clareza, conhecimento e 
simpatia, tão bem nos transportou na locomotiva da curiosidade. 

J. Meneses, professor
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Perfil e Estatuto Profissional do 
Animador Sociocultural

No passado dia 18 de novembro a turma 
do Curso Técnico de Animação Sociocultural 
de 11º ano, ASC17, realizou, no auditório da 
escola, uma sessão de apresentação/deba-
te sobre o tema - Perfil e Estatuto Profissio-
nal do Animador Sociocultural. 

Para esta atividade, devido à sua per-
tinência para os respetivos alunos, foram 
convidadas as turmas CCJ1 e CCJ2, do curso 
Cuidadores de Crianças e Jovens, e também 
a turma de 10º ano do curso Técnico de Ani-
mação Sociocultural e os respetivos profes-
sores acompanhantes.

O objetivo principal desta sessão foi so-
bretudo refletir sobre o perfil do animador, 
nomeadamente nas áreas do saber, saber-
-ser e saber-fazer, bem como sobre o reco-
nhecimento da importância do Animador 
como facilitador do desenvolvimento de di-
ferentes competências nos indivíduos/gru-
pos com quem desenvolve o seu trabalho.

A atividade decorreu conforme o expec-
tável, tendo-se atingido os objetivos pro-
postos.

Eugénia Mendes, professora
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Visita ao Museu do Automóvel
No dia 7 de novembro, a turma C1-MA4 teve a oportunidade de visitar 

o Museu do Automóvel de Vila Nova de Famalicão. Das várias relíquias 
ali encontradas, destacamos o famoso Peugeot 205 T16 do saudoso Gru-

po B que ainda, nos dias de hoje, nos faz sonhar!
Miguel Fernandes, professor



[ 25 ]

L i v r e - Tr â n s i t o

Pai Natal?
Eu Prefiro Charles Dickens

Ao revisitar as minhas memórias de infância rapidamente me ocor-
re o nome de Charles Dickens e os seus contos inesquecíveis, tal como 
“Um Conto de Natal” (A Christmas Carol 1843) que nos dá a conhecer 
o Sr. Scrooge, aquele homem avarento que abomina a época natalícia. 
Porém, após a visita dos três espíritos, Scrooge amanhece um outro ho-
mem e diz-se que, então, ninguém celebrava com mais entusiasmo o 
Natal do que ele.  

Charles John Huffman Dickens foi o mais popular dos romancistas in-
gleses da era vitoriana. Nasceu a 7 de fevereiro de 1812, em Portsmouth, 
Reino Unido. A sua família era remediada em termos económicos, o que 
lhe permitiu frequentar uma escola particular durante três anos. A situa-
ção piorou, contudo, quando o seu pai foi preso por dívidas. Com dez 
anos de idade, a família mudou-se para Londres, onde ocupava quartos 
baratos e, para fazer face aos gastos, empenhou os talheres de prata 
e vendeu a biblioteca familiar, onde constavam obras de Daniel Defoe, 
“Robinson Crusoe”, bem como “Dom Quixote” e “As Mil e Uma Noites”, 
que tinha feito as delícias do jovem rapaz. Com doze anos, Dickens já ti-
nha a idade considerada necessária para trabalhar na empresa Warren’s 
onde se produzia graxa para os sapatos com betume. Com o dinheiro, 
sustentava a família, encarcerada na prisão para devedores.

Alguns anos depois, a situação financeira da família melhorou consi-
deravelmente, graças a uma herança recebida pelo seu pai. A sua família 
deixou a prisão, mas a mãe não o retirou logo da fábrica, que pertencia a 
um amigo. Dickens jamais perdoaria à mãe por essa injustiça. O tema das 
más condições de trabalho da classe operária inglesa tornar-se-ia, mais 

tarde, um dos mais recorrentes da sua obra. Exemplo maior disso é o 
seu romance “Oliver Twist” que relata as aventuras e desventuras de um 
jovem órfão. É um dos romances, no qual o autor trata do fenómeno da 

delinquência provocada pe-
las condições precárias da 
sociedade inglesa da época. 
Foi o primeiro romance in-
glês protagonizado por uma 
criança e é considerado 
uma obra prima da literatu-
ra inglesa. 

Se tu ainda não leste o 
livro ou viste o filme, acon-
selho que o faças durante as 
férias natalícias e constates 
tudo aquilo que foi acima 
mencionado ou muito mais, 
dir-me-ás depois!

pt.wikipedia.org
Susana Maia, professora
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Esta afirmação, relativa às alterações climáticas que 
o planeta atravessa, foi exalada com toda a força pelos 
pulmões da jovem Greta Thunberg, em plena cimeira 
das Nações Unidas, e deixou a segunda metade de 
2019 num verdadeiro alvoroço. 

As redes sociais incendiaram-se, os jornais não fala-
vam de outra coisa e o mundo dividiu-se entre apoios 
e críticas à jovem estudante sueca. 

“Nasceu num berço de luxo” ou “sabe lá o que é per-
der os sonhos” diziam uns... “Prémio Nobel da Paz para 
esta jovem, imediatamente!”, defenderam os mais en-
tusiastas.

Sem dúvida que Greta conseguiu agitar as águas, 
inquietar os decisores, dividir a população e entusias-
mar os ambientalistas. Carisma dirão alguns... discurso 
bem ensaiado, dirão outros. Seja como for, a pequena 
nórdica não deixou ninguém indiferente. E ainda bem! 

Segundo uma publicação no site reddit.com, uma 
busca pelo nome “Greta Thunberg” no motor de busca 
da Google resultará em 176 milhões de resultados!

Bom, então quais as soluções que Greta propõe para resolver ou mi-
nimizar o grande problema que lhe minou os sonhos? Bem… nenhumas. 
Efetivamente, o contributo de Greta para combater o aquecimento glo-
bal ficou-se pelo mediatismo – inclusive com direito a inúmeras “meme” 
que inundaram as redes sociais e até remixes por DJ’s mundialmente 
conhecidos – e pela empatia de milhões por uma adolescente revoltada 
com os decisores políticos dos países desenvolvidos. 

Falou-se do problema durante 1 ou 2 meses e depois... depois veio 
o silêncio do costume. Quanto a Greta, viajou de cimeira em cimeira a 
passar a mesma mensagem.

“Isto sim! Todos os jovens deviam ser assim”, comentaram na altura 
os mais moralistas. 

Mas, os jovens sempre foram assim, ou estarei enganado? Quantos 
anos tinha Martin Luther 
King quando começou a 
lutar pelos direitos dos 
cidadãos negros nos 
EUA? Ou a paquistanesa, 
e Nobel da Paz, Malala 
Yousafzai, que lutou des-
de os 11 anos por mais 
oportunidades de estudo 
para as mulheres no regi-
me talibã?

Sempre houve jovens 
ativos em todas as áreas 
de interesse para a huma-
nidade. E sim, problemas 
ambientais incluídos.

Poucos terão ouvido falar na canadiana Severn Cullis-Suzuki e menos 
ainda terão ouvido o seu discurso sobre a crise ambiental, perante os de-
legados da ONU, na Cimeira do Rio, em 1992. Há 27 anos atrás, Severn, 
ainda menina, afirmava que tinha medo de sair à rua e ficar exposta ao 
Sol. Hoje, com 40 anos, é uma ilustre desconhecida.

Ou de Boyan Slat? Um jovem holandês que em 2012, em plena adoles-

How Dare You?
You´ve Stolen My Dreams and Hopes

(Como Se Atrevem? Roubaram Os Meus Sonhos e Expectativas...)
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cência, inventou uma máquina capaz de limpar os oceanos de 
todos os resíduos flutuantes de plástico. Na altura o jovem, que 
fundou uma start-up para construir o seu protótipo, acreditava 
que em cinco anos a sua invenção conseguiria limpar todo o lixo 
dos oceanos.

Sete anos depois, a máquina de Boyan recolheu, pela primei-
ra vez, lixo dos oceanos. A máquina foi testada no ano passado 
e teria falhado, mas parece agora estar finalmente a funcionar 
e no caminho certo. Desenvolvida pela Fundação Ocean Clea-
nup a máquina recolheu pela primeira vez plástico do Grande 
Depósito de Lixo do Pacífico, que flutua entre a Califórnia e o 
Havai. Esta área é considerada a maior acumulação de plásticos 
do mundo. Tem 17 vezes o tamanho de Portugal continental, 
Açores e Madeira.

O próprio Boyan Slat, agora com 25 anos, referiu que “foram 
recolhidos detritos de vários tamanhos, inclusive microplásti-
cos.”

O sistema consiste numa barreira flutuante de 600 metros de 
comprimento, que utiliza a força das correntes para capturar os 
resíduos. Tem a forma de U e uma espécie de rede que apanha 
plástico até aos três metros de profundidade.

Apesar do sucesso desta operação, Slat reconhece que ainda 
há um longo caminho pela frente. Um dos próximos passos será 
criar uma nova versão deste sistema que permitirá suportar e 
manter o plástico durante longos períodos de tempo na água.

Entretanto, todo o plástico recolhido será levado para a costa 

para ser reciclado.
E é com esta referência à reciclagem que chegou também a hora de 

fechar o ciclo a este artigo, que corre já o risco de se tornar entediante.
Finalizo então com o início e a emblemática afirmação “Roubaram os 

meus sonhos e expectativas”. Todos os jovens devem olhar para ela e 
refletir seriamente!

Deixarão que vos tirem os sonhos? Deixarão que vos defraudem as 
expectativas? 

Meus caros, arregacem essas mangas e sejam “Gretas”, mas sejam 
também “Severnes” e “Boyans”. Reivindiquem sim, mas ajam, lutem e 
contribuam para um mundo melhor, o vosso mundo.

Feliz Natal! 
Arcélio Sampaio, professor
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F IAT 500 - 1957-1975

No verão de 1957, a Fiat introduziu o novo 500, destinado a repetir 
o sucesso dos 500 anteriores. O novo modelo utilizou as mais recentes 
técnicas de design, tais como a estrutura monobloco, a suspensão inde-
pendente e o motor traseiro.

O motor era uma unidade de 2 cilindros refrigerada a ar, aplicada pela 
primeira vez na Fiat. Este carro nasceu em Torino, nas fábricas de Mi-
rafiori, graças ao talentoso jovem Engenheiro Dante Giacosa, que foi o 
responsável pelo projeto.

Destinado àqueles que até então só tinham possibilidade de comprar 
uma bicicleta, o 500 foi comercializado como um carro de custo aces-
sível, citadino, funcional e económico para a Itália do pós-guerra, e foi 

considerado um dos primeiros “carros de cidade”.  Apesar do seu peque-
no tamanho, o 500 provou ser muito popular. Foram produzidos quase 
quatro milhões desde o lançamento até 1975.

RESTAURO INTEGRAL DO FIAT 500

Os alunos das turmas de Mecatrónica Automóvel iniciaram este ano 
letivo a montagem de um FIAT 500F na Oficina de Restauro, em Ribeirão.

 O FIAT 500 entrou na oficina já reparado de chapa e pintura, até pare-
cia que tinha saído da linha de montagem da fábrica em Itália!

Totalmente desmontado, deu-se logo início aos trabalhos de limpeza 
e restauro dos respetivos componentes para a sua montagem. Todos os 
sistemas do automóvel estão a ser reparados e revistos pelos alunos. Já 
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foram revistos e montados os sistemas de travagem, direção e suspen-
são, a instalação elétrica está montada, mas ainda faltam componentes 

elétricos.
Todos os componentes são de-

capados, lixados e pintados de 
forma a ficarem como novos, os 
que não são passíveis de restauro 
são, obviamente, substituídos por 
novos, como foi o caso da bomba 

e bombitos de travão, vários cabos e 
tubos, borrachas e outros.

O motor e a caixa de velocidades 
também não escapam, como se-
ria de esperar e, por isso, está em 
curso a montagem do motor com 
uma série de peças novas, nomea-
damente, as camisas, pistões, cam-
bota, segmentos e bronzes de biela 
e cambota.

A caixa de velocidades de 4 rela-
ções foi completamente verificada 

e não apresentava des-
gaste dos carretos nem 
rolamentos gripados, foi 
feita a substituição de 
juntas, vedantes, foles e 
componentes com des-
gaste excessivo.

Há ainda muito tra-
balho pela frente até à 
conclusão deste projeto, 

mas com a dedicação e interesse dos alunos, certamente ficará impecá-
vel, aguardem por mais desenvolvimentos!

Até breve!
Miguel Fernandes, professor
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Halloween Flash Mob

It was this 11th November.  This year Halloween celebration was out 
of the ordinary. There were no zombies in corridors, no terrifying clowns 
engulfing passers-by… Just a poor and greyish graveyard announcing the 
coming of the dead. The auditorium doors remained closed … no hustle-
bustle in the hallways… paintbrushes, cardboards, glues, all stored in 
drawers and closets… Halloween had been forgotten!

It really seemed so but actually much was being done secretly. When 
English works together with Physical Education, a Flash Mob happens! 

The plan for Halloween 2019 was to celebrate Halloween by danc-
ing Michael Jackson “Thriller”. The dance was rehearsed throughout a 
whole month. Many classes took part in it: ASC16,  ASC17 and teacher 
Ana Macedo were the choreographers and no less than 80 dancers from 
classes ASC17, ASC18, CCJ1, CCJ2 and TAF1, gave shape to a Flash Mob 
on Halloween Day.

Rehearsals were hard and went on for a month in PE and English class-
es and thanks to the assistance of many other classes, practice made 
dance and dancers perfect. This event was initially planned for the 31st 
October, however weather conditions didn’t allow an outdoor perfor-
mance. When finally the rain gave way to some shy sun’s rays, we man-
aged to perform our Halloween dance for the school community in the 
gym, just before the traditional “magusto”, which by the way, has no 
translation as it is a so Portuguese tradition. Behind white masks and 
a black outfit, we were all one moving synchronised and driven by the 
same goal: to dance and enjoy ourselves. For rigor sake, it wasn’t really a 
Flash Mob but we got very close.

Halloween performances didn’t stop there: Classes ASC18 and CCJ2 
performed the Halloween Dance in Centro Social de Calendário for the 
Senior Community and for pre-schoolers; class CCJ1 showed their thriller 
dance to Centro Social das Lameiras and performed for two and three 
year-olds and still had time for a spontaneous flash Mob at the bus sta-
tion at the end of the day; and class ASC17 went to school Dr. Nuno 
Simões perform this dance on stilts, which set literally the performance 
to an even higher standard. 

One thing is for sure: in all performances, as far as enjoying ourselves, 
this we did!

Natália Luciano, English Teacher
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Impressions About Portugal

I am Maria Metsola, a 36-year-old woman from 
Finland. I study to become a practical nurse in Finn-
ish Further Education. I had a chance to experience a 
three-week on-the-job learning period via Erasmus+ 
-program at Centro Social de Calendário in November 
this year. I worked in the kindergarten. I had studied 
some Portuguese since last summer, and it made me 
happy to occasionally recognize some Portuguese 
words in conversations at my working place. I com-
municated in English also with the children. There are 

many differences between Portugal and Finland, but in 
my opinion, children are the same everywhere. It was 
delightful to see children and adults being kind to me 
at Centro Social de Calendário, and they were willing 
to say something nice to cheer me up. One thing that 
was unpleasant to notice in Famalicão was the trash 
and garbage that was left almost everywhere in town. 
I wondered who those litterbugs were since I only met 
smart Portuguese people during my stay.

Maria Metsola

When I heard that I was going to Portugal for 
exchange, I was so excited and I couldn’t wait 
for the beginning of the exchange.

Before I got here I thought that people here 
were more open-minded and social than in Fin-
land. I was right!

People here made me feel like home from 
the very first day and I’ve felt myself very wel-
comed ever since.

It’s been quite rainy for the whole 5 weeks 
but it hasn’t slowed me down!

Working with the elderly people was reward-

ing and it opened my eyes to a different per-
spective of nursing.

There are some differences in the work be-
tween Portugal and Finland but in the end they 
are quite the same.

This has been an amazing and mind opening 
experience! I’ve made a lot of new friends and 
new perspectives for my work.

Thank you Portugal and all the lovely people 
I’ve met here in Cior!

Mona Heino

We had five amazing weeks in Portugal. It 
was so interesting to see how it is to work in 
another country with different languages. I’ve 
learned so much about other people and my-
self. We’ve seen so many things I couldn’t even 
expect. Portugal’s culture is different compared 
to Finland’s and it’s been funny to see and 
learn those differences. It has been a pleasure 
to meet students from Cior, our experience 

wouldn’t have been this great if it wasn’t for 
them. Portugal is a great country and I definite-
ly want to come back some day. I am thankful 
to Erasmus for making our exchange happen 
and thankful to Cior for taking good care of us. 
This is the kind of experience I’ll never forget.

Rebekka Ikäläinen

Beforehand I committed, in my application for Inter-
national Mobility Period, to be guiding and supporting 
the students in the beginning of their Mobility period in 
Portugal, Famalicão. We flew through Europe and got 
to Porto, Portugal. At the airport we were so warmly 
welcomed and led to our premises - to school for Mona 
and Rebekka, and to hotel Moutados for me. The stay 
in Portugal started nicely. The accommodation suited 
us perfectly and the students were satisfied with their 
premises.

Also my goal was to create, enhance and fasten the 
cooperation between Salpaus Furher Education, Lahti 
Finland and Escola professional Cior, Famalicão, Portu-
gal. This target was easy to reach, because of the su-
perior arrangements and very friendly hosts we had. 
Especially I thank Olivia (Paula) for such effort for our 
wellness. All I had beforehand dared to ask to visit, was 

organized.
The visits in Braga and Mais Vale Prevenir, Mais Plu-

ral, Centro Social de Calendário and CESPU were very 
interesting and instructive. I got new ideas of how to 
enhance our education and arrangements in Finland. 
We also started a cooperation with the higher educa-
tion institution Cespu, I hope. We saw some of the 
Portuguese Drug and Alcohol work, kindergarten and 
elderly care including the on-the-job learning of the 
students. 

I am very glad that the students were keen to make 
friends at school, which was supported by Olivia, too. 

So, thank you very much! Looking forward to con-
tinuing collaboration. And visiting Famalicão again, of 
course!

Tiina Hurme

F I N L A N D
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R O M A N I A
My name is Gabriela Roman, I am the coordinator of 

the project Erasmus+, no.2019-1-RO01-KA116-061441 
with the title:“Professional development through Euro-
pean experience of teachers and students in technical 
secondary schools” which is taking place in the period 
from 04.11.2019-22.11.2019 at E.P. CIOR in V.N.de Fa-
malicão, Portugal.

It’s not the first time that the students of our school 
Liceul Tehnologic de Electrotehnica si Telecomunicatii 
from Constanta are doing a professional training in the 

field of electronics/automations. We chose this school 
because it is a school of the future, very well equipped, 
with very well trained teachers dedicated to their pro-
fession. All the people of this school are special, always 
willing to help and to give us good advice.

I really like Portugal, I like Vila Nova Famalicão, be-
cause here I feel like in my family and each time I return 
here it is with a great pleasure.

Gabriela Roman

CIOR from Vila Nova de Famalicão, Portugal is a fa-
vorite destination for students’ mobility, as well as for 
teachers from the Technological High School of Electro-
technics and Telecommunications in Constanta, Roma-
nia due to the kindness of the school leadership,  the 
director Amadeu Dinis, as well as the competence of 
the group of teachers, such as Pedro Veloso.

I was impressed by the way the school workshops 
were organized, by the modern equipment and materi-

als, by the permanent use of the educational software.
I also liked the cultural visits to Porto, Guimarães, 

Braga where I could get in touch with the rich history 
and Portuguese civilization.

I thank all the staff of CIOR and I hope that this col-
laboration will last as long as possible.

Teacher Nita Eugen-Adrian, electrical engineer

I had a very nice expe-
rience in Vila Nova de Fa-
malicão, Portugal because 
this city has a very nice and 
unforgettable history, es-
pecially concerning railway 
history. This city is very 
different from Romania 
because people are more 
civilized and teach us how 
to “treat” our country.

Aftinici-Roznovschi Albert

This mobility is a great way to improve 
our knowledge both at technical and lan-
guage levels, and all of the information 
given here is very useful and intuitive. This 
school is very impressive as it has a big vari-
ety of courses, which in my point of view is 
very important and that makes this school a 
good choice for professional progress.

Cretu Alexandru

Staying in Vila Nova de Famalicão was an un-
forgettable experience. The city is an ultra mod-
ern one with nothing missing. Cior High School is 
a modern one where you can learn a lot of new 
things developed on the latest devices. Practical 
activities have brought an added experience to my 
intellect.

Stoica Dimitrie

I really like Portu-
gal and Famalicão; it 
is a beautiful country 
with many historical 
buildings and cathe-
drals but since we 
arrived here we have 
not been favoured 
with good weather.

Tataru Costin-Nicolas

I like Portugal because it is 
very different from Romania. 
Famalicão, Porto and Braga 
are very magical and beautiful, 
with stunning structures and 
amazing architecture. I like be-
ing here and I’m happy I got 
the chance to study here and 
visit this beautiful country.

Tamas Demi-Lucia

My first impression about this project was a 
good one, because we learnt new things with this 
experience. Portugal, in my opinion, is a beauti-
ful country, with warm-hearted people, they are 
always with a smile on the face. Famalicão is an 
impressive city, with awesome people, where 
I’ve learned more things at school Cior. Here, the 
students are very active and hard-working. The 
teachers are very focused on their careers and 
they do everything to make us learn.

Voicu Andrei-Cristinel
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The first time I stepped in Portugal I was impressed. 
I felt the difference between Romania and Portugal. 
We went to Famalicão and I saw some beautiful sights 
there. I love Portugal but it rained every day and we 
couldn’t go always go to visits. The school is very beau-
tiful and I learned a lot of new things from the teachers 
because they are very open minded. We made a lot 
of interesting things and practical works and I am re-
ally happy because I developed my abilities in the field 

of electronics. The people nearby Famalicão are very 
friendly and they can help you all the time if you need 
anything. They are very simple people and they enjoy 
their town. They are also very well organized and the 
city really looks astonishing. It’s not a very crowded 
town and it’s very quiet both during the day and at 
night.

Bavela Cosmin-Nicolae

After a long flight I was welcomed by 
very nice people. I was very happy to see 
the beauty of Vila Nova de Famalicão and 
its inhabitants and I’ve also been surprised 
by the culture and traditions of Portugal. 
I’ve learnt many new things here and I hope 
that one day I will be able to visit Portugal 
once again, maybe in summer.

Ficut Luis-Fabian

My first impression of the country of 
Portugal is that it is a very clean, polite and 
civilized place with attractions in  history, re-
ligion and sports. That includes the Pensão 
Ferreira where I am currently staying. It’s 
a city highly based on culture with classic 
Portuguese buildings and style. Here I am 
currently attending the vocational school 
Cior where the teachers are great and truly 
show a passion for teaching other people. 
So far my stay here has been great.

Iacob RobertIn my opinion, the Erasmus+ project is 
a creative care project that should be ex-
panded and not be seen as “the hours in 
other schools” from other parts. Cior school 
is a very interesting and great school. There 
are many creative activities for  students to 
do. The teachers are very kind and can sup-
port you if you need anything. Also, the city 
is beautifully cared with historical building 
and with modern ones.

Mares Daniel-Vladut

My first impression coming to 
Portugal was that everything was 
somewhat familiar. From the warm 
people and the helpful teachers, the 
country, the city and the school, I

felt like at home. In my opinion 
the school is the best experience, 
not only

because of the teachers but be-
cause of the students as well, as 
they are active,

hard-working and happy to speak 
and help us.

Muscalu Nicolae-Sebastian

My impression about the Erasmus pro-
ject is that it helps me achieve my goals in 
social, electrical and language skills. I hope 
I will do more projects in the future.

My impression about Escola Profession-
al Cior from Famalicão is that it is a very 
cool and inclusive school, great teachers 
and nice students, great conditions.

My opinion about Portugal is that it is a 
beautiful country, with warm people and a 
lot of nice places, I loved the food and the 
culture. Best wishes for this country.

Sandu Emil

I have a very good impression about CIOR, V.N 
de Famalicão and Portugal in general. It’s a clean 
country and the important fact about it, it’s known 
for the automotive industry. They are very good at 
the electric, mechanical and the electronics part of 
anything you can imagine. I like the school where 
we’re studying because the teachers are calm, 
they teach you everything you need to know, they 
are patient and will help you every time you need.

Scumpieru Adrian-Paul

While being abroad for a week 
during the mobility project I have 
only had positive experiences. 
Famalicão is a stunningly beau-
tiful place and ever since I’ve 
stepped into CIOR I’ve been posi-
tively impressed about how kind, 
warm-hearted and laid-back the 
people are, although that’s not 
to say they aren’t hard working 
and punctual, as they are also 

one of the most serious types of people I have ever met. The 
state of the place itself is also impeccable, for the buildings have 
an amazing aspect while still being very rigid. And speaking of 
rigid, the education system is as stable as it gets and I haven’t 
had anything to complain about the teachers carefully assess you 
and make sure you actually know what you’re doing. I’m glad to 
report that I’ve improved both professionally and socially while 
being abroad and I fully recommend you’d come too.

Stan Ioan-Victor
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There isn’t much more to be written about the media and the 
technological revolution or maybe there is.

The Web Summit took place (once again) in our country from the 04th 
November until the 07th. According to Forbes magazine it is “the best 
technology conference on the planet”. The Web Summit brings together 
the people and companies redefining the global tech industry. 

MA13 Class prepared a Quiz for you to check or know more about the 
big event.

ACTIVITY: Read and select the correct answer.
1- Attendees: 50,000 / 70,000 / 80,000
2- Countries: 130+ / 150+ / 160+ 
3- Speakers: 1,200 / 1,400 / 1,600
4- Journalists: 2,300 / 2,400 / 2,500
5- CEOs: 10,000 / 11,000 / 11,500
6- Female Attendees: 35,4% / 46,3% / 50,1%

Check your answers at: websummit.com
Susana Maia, English Teacher

Media Evolution

Where to?

Web Summit, please.

On the eighth November the class MA14 and the Eng-
lish teacher went to CIDADE HOJE in Vila Nova de Fa-
malicão. This field trip is related to the topic of Module 
4 – The Media And Global Communication. 

There we had the opportunity to listen and talk to 
some of the employees and learn all about the com-
pany’s dynamic, both radio and newspaper. In relation 
to the radio we were surprised that there isn’t much 
equipment in the room and we were told that it is quite 
simple (although we could see many buttons). The time 
is fundamental and it must always be very precise be-
cause one second makes the difference. 

After, we went to another room where we met the di-
rector Rui Lima. He wanted to know who we were, from 
which villages or cities, what we were studying and if we 
knew and read CIDADE HOJE newspaper. Together we 
checked the week’s edition and talked about some ar-
ticles, specially the ones regarding football. 

At the end the whole group was very pleased with the 
visit and we know that in order to be better citizens, we 
should read more, yet, we know that we must be careful 
with fake news. 

Susana Maia, English Teacher

Field Trip to Cidade Hoje

Chamo-me Jawad.
Sou de Lugo, Galiza, Espanha e estou em 

Portugal a fazer Erasmus em Famalicão.
A verdade é que Famalicão é uma cidade 

muito bonita, com um belo parque para ver, 
tirar fotos e fazer desporto. O centro da cidade 
é muito bonito.

Esta cidade tem uma excelente equipa de 
futebol. E espero um dia poder ver um jogo da 
equipa principal.

As pessoas em Portugal são muito honestas 
e muito amigáveis, desde os funcionários dos 
restaurantes até aos colaboradores da empre-
sa onde estou a realizar o estágio na área de 
mecânica. As pessoas da empresa Dieselfama 
são fantásticas. E, finalmente, ao pessoal da 
CIOR, agradeço por tudo desde o primeiro dia. 
Estou muito e contente muito agradecido por 
tudo. Muito obrigado!

Jawad

S P A I N
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I n t e r n a C I O R i z a n d o
Gabinete de Projetos

“A estratégia de internacionalização da Escola Profissional Cior 
procura ir ao encontro do desiderato nacional do combate ao 
abandono escolar e da formação de jovens conscientes, criativos, 
competentes, comunicadores e cumpridores, no fundo, jovens de 

plena cidadania europeia. 
Através do Programa Erasmus+, procuramos que os nossos alu-

nos adquiram estas competências que lhes vão facilitar a sua in-
tegração plena na sociedade europeia de uma forma sustentada”

Amadeu Dinis, Diretor da Escola

MOBILIDADE DE ALUNOS FINALISTAS

As nossas alunas de 12º ano da turma ASC16 já estão quase de regres-
so da sua aventura em Vicenza, na Itália. Partiram no mês de outubro e 
ao longo de dois meses, estagiaram em entidades de Vicenza, com vista 
ao aperfeiçoamento das suas competências de intervenção e animação 
junto de crianças, jovens e adultos. Seguem viagem no início de janeiro 

os alunos de Mecatrónica Automó-
vel, para Berlim – Alemanha e para 
Vicenza – Itália.

ERASMUS PARA ALUNOS RECÉM-GRADUADOS

Aos interessados em participar numa experiência Erasmus, lembra-
mos que, até ao final deste período, os alunos que concluíram o 12º ano 
no passado ano letivo 2018/2019 podem candidatar-se a esta mobili-
dade de 100 dias (aproximadamente 3 meses). Estes estágios são total-
mente financiados e incluem a viagem, o alojamento, o apoio na procura 
de empresas, e ainda uma bolsa de subsistência, durante a duração da 
mobilidade.

ERASMUS PARA O 10º ANO

No final do 1º período serão selecionados os alunos de todas as turmas 
do 10º ano, para participarem nas mobilidades de 16 dias em Escolas e 
Centros de Formação Europeus. As atividades decorrerão no 2º período 
e os países parceiros previstos são: a Bulgária, a Finlândia, a Grécia e o 
Reino Unido. Os participantes serão sorteados com base na assiduidade, 
no comportamento e aproveitamento evidenciados.

ACOLHIMENTO DE ALUNOS E STAFF - ERASMUS+

No seguimento da visita do coordenador 
de programas Erasmus+, Joaquín Rebollar, 
que teve lugar em janeiro, reforçamos a 
nossa parceria com o Instituto Pompeu Fa-
bra, de Badalona, Espanha, acolhendo dois 
alunos do curso superior Técnico de Análi-
ses Laboratoriais e Controlo de Qualidade 
desta escola. Aitor Vazquéz e Carmen Cha-
fla estagiaram durante dez semanas, nas 
empresas parceiras da CIOR, Primor e ICM. 

Dos nossos vizinhos da Galiza, do CIFP 
“As Mercedes”, da cidade do Lugo, veio Ja-
wad Sdiri, da área da Mecânica, cujo está-
gio Erasmus decorreu na DieselFama.

Já do Norte de Europa, mais concretamente da cidade de Lahti, na 
Finlândia, chegaram três alunas – duas alunas do curso de enfermagem 
– Mona Heino e Rebekka Ikäläinen, e Maria Metsola, do curso Ação Edu-
cativa. Estas jovens, pela primeira vez em Portugal, estagiaram no Cen-
tro Social de Calendário e na MaisPlural. A acompanhá-las, na primeira 
semana, esteve 
a professora Tii-
na Hurme, da 
Escola Profissio-
nal Salpaus, que 
visitou a nossa 
Escola e algu-
mas instituições 
parceiras com 
vista ao reforço 
da parceria com 
a CIOR.
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A juntar-se a estes 6 alunos, a CIOR acolheu também um grupo de 14 
alunos e 2 professores da cidade de Constança, na Roménia. Estes alunos 
que frequentam o Liceul Tehnologic de Eletrotehnica Si Telecomunicatii 
estiveram a realizar, na nossa escola, um estágio de 3 semanas, entre os 
dias 4 e 22 de novembro, na área da Eletrónica e Automação. Esta mobi-
lidade enquadra-se no projeto “Professional development through Euro-
pean experience of teachers and students in secondary technical schools 
- Responsibility at the Workplace”, da ação KA1, do Programa Erasmus +.

Ainda neste período, o Gabinete de Projetos da CIOR acolheu repre-
sentantes das entidades Sundreamsglobal, de Fuerteventura e de Mm-
profuture, de Barcelona, que apresentaram propostas para o estabeleci-
mento de futuras parcerias.

PROJETO KA219 - “TRAIN, WORK AND SUCCEED IN EUROPE” - 
TWSE

Com o ob-
jetivo de criar 
oportunidades 
para os alunos 
contactarem de 
forma constan-
te e profunda 
com a visão do 
mercado de tra-
balho, as suas 
exigências e po-
tencialidades, 
o Gabinete de 
Projetos asso-
ciou-se a mais 
quatro escolas 
da Alemanha, 
Turquia, Croácia 
e Espanha para 
implementar o 
projeto de par-

ceria KA2 “Train, Work and Succeed in Europe”. Após a aprovação por 
parte da Agência Nacional Erasmus+, a primeira reunião de parceiros 
teve lugar em Schwandorf, de catorze a dezanove de outubro. Neste en-
contro, a CIOR fez-se representar pelo seu Diretor, pela coordenadora do 
projeto e pelos alunos do décimo primeiro ano, Catarina Cruz, da turma 
ASC17 e Tiago Carneiro, da MA14. Foram aferidas as tarefas a desenvol-
ver por cada um dos parceiros, bem como o respetivo calendário das 
atividades e próximas reuniões de projeto. Estes alunos serão os embai-
xadores deste projeto junto dos restantes alunos da Escola.

PROJETO KS219 - “TRACK IT DON’T LOSE IT”

O projeto de parceria “Track it, don’t lose it”, encerrou em junho, na 
última reunião de parceiros, em Limassol, no Chipre. Neste encontro es-

tiveram envolvi-
dos os coorde-
nadores do pro-
jeto dos países 
parceiros. Du-
rante a semana, 
a equipa do pro-
jeto trabalhou 
na redação do 
relatório do projeto, com base no balanço das atividades desenvolvidas. 
Os objetivos inerentes ao projeto foram cumpridos e os parceiros ma-
nifestaram a sua satisfação pelo envolvimento e pela participação dos 
alunos e professores envolvidos no projeto. 

Este projeto visou a construção de uma base de dados de apoio para 
a gestão das ferramentas e equipamentos oficinais tendo por base o de-
senvolvimento da criatividade e das competências empreendedoras dos 
alunos.

PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL ERASMUS+

No sentido de elevar a qualidade dos projetos Europeus desenvolvidos 
pela Escola, os elementos do Gabinete de Projetos fizeram questão de 
marcar presença nas 
iniciativas promovidas 
pela Agência Nacional 
Erasmus +. Desta for-
ma, participaram na 
Reunião de Monitori-
zação Geral da Ação 
Chave 2, que se reali-
zou no dia 10 de outu-
bro, no Conservatório 
de Música do Porto, e 
na “Reunião de Moni-
torização Temática - VET-Charter” realizada, no dia 22 de novembro, na 
AEVA – Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro.

PROJETO URBACT

A convite da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, a escola 
participa, como parceiro local, na implementação de uma Rede de Cen-
tros de Recursos Urbanos – Urban Resource Centres – UrbRec, no âmbito 
da economia circular, um projeto internacional que integra 9 cidades eu-
ropeias. Neste âmbito realizou-se, no dia 27 de novembro, um encontro 
de parceiros, cujo foco de trabalho consistiu numa análise SWOT acer-
ca do conceito da Cidade de Recursos; foi ainda realizada uma visita à 
nossa Escola, para apresentar alguns projetos desenvolvidos no âmbito 
da economia circular e da sustentabilidade ambiental, nomeadamente o 
“Hospital de Monstros” e o “Triturador de Plásticos”.
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E n t r e t a n t o

Miguel Fernandes, professor

Soluções:
a) Árvore de Cames
b) Válvula
c) Cilindro
d) Pistão
e) Cambota
f) Corrente de Distribuição
g) Correia de Acessórios
h) Polia da Cambota
i) Carter

Descobre os Nomes
dos Componentes do Motor
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Bem Escrever
Carla Susana Azevedo, professora

Raiz Quadrada

Este exercício tem como objetivo alertar os leitores do jornal “Leituras” para as incorreções linguísticas mais comuns, fornecendo 
esclarecimentos 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- “A um habitante da Madeira chamamos madeirense, a um dos 
Açores chamamos…”

a- açoriano.
b- açoreano.
A resposta correta é açoriano. A palavra açoriano é formada por 

intermédio do sufixo gentílico -iano, que entra na formação de nomes 
como canadiano e cabo-verdiano. Esse sufixo associou-se ao singular 
açor, dando origem assim, à forma açoriano, com i. 

2- “No Natal, muitas famílias não dispensam o…”
a- perú assado no forno.
b- peru assado no forno.
A resposta correta é a opção b: peru assado no forno. As palavras 

agudas terminadas em u (peru, nu, cru, caju) e em i (javali, colibri) não 
precisam de acento gráfico.

3- “Uma regalia ou vantagem concedida a alguém é um…”
a- privilégio.
b- Previlégio.
A resposta correta é privilégio, conforme a etimologia latina: 

privilegiu.

4- “Queres tomar um cafezinho comigo?”
a- Não, deve escrever-se com acento gráfico no e, “cafezinho”.
b- Sim, o nome está bem escrito.
A resposta correta é a opção b. As palavras formadas pelo sufixo –

zinho não são acentuadas graficamente. 

5- Qual a incorreção na frase?
“Ana, obrigada por teres aceite o meu convite para jantar.”
a- Deve dizer-se “obrigado” e não “obrigada”.
b- Deve dizer-se “teres aceitado” e não “teres aceite”.
A resposta correta é a opção b: Deve dizer-se “teres aceitado” e não 

“teres aceite”. 
O verbo aceitar é um dos verbos que possuem duas formas do 

Particípio Passado: uma forma regular (aceitado) e uma forma irregular 
(aceite). Estas duas formas não devem ser usadas aleatoriamente: 
a forma participial regular deve ser usada com o verbo auxiliar ter 
(por exemplo: Obrigada por teres aceitado o meu convite) e a forma 
participial irregular com os verbos auxiliares ser e estar (por exemplo: o 
convite foi aceite). 

Fonte: Duarte Tavares, Sandra. 370 Pontapés na Gramática.

Origami

Pontapés na Gramática

E tudo começou numa aula de Matemática, numa das turmas de Mecatrónica Automóvel, com um aluno a construir 
um sapinho usando uma folha de papel, de forma a se abstrair dos conteúdos que estavam a ser lecionados. Mal sabia 
ele que estava a usar origami. 

Origami é uma arte milenar japonesa nascida há quase mil anos na 
Corte Imperial, onde era conhecido como um passatempo divertido e 
interessante. Com o passar do tempo esta arte foi transmitida ao povo 
que a adotou com o entusiasmo e transformou-se numa arte conhecida 
em todo o mundo.

No início, a arte era praticada apenas por adultos, uma vez que o papel 
era muito caro naquela época. Com o passar do tempo, a arte do origami 
passou a ser ensinada nas escolas japonesas. Hoje em dia, o origami faz 
parte da vida dos japoneses, desde crianças até idosos e atravessou as 
fronteiras do arquipélago japonês.

As figuras representadas no origami têm diferentes significados para 
os japoneses, como, por exemplo, grou simboliza a paz, felicidade, boa 
sorte e saúde, o sapo significa amor e felicidade, a tartaruga significa 
longevidade, entre outros.

O que significa a palavra Origami? 
Origami (do japonês: oru, “dobrar”, e kami, “papel”) é a arte tradi-

cional japonesa de dobrar o papel, criando representações de determi-
nados seres ou objetos com as dobras geomé-
tricas de uma peça de papel, sem cortá-la ou 
colá-la.

Quando surgiu o Origami? 
Existem controvérsias sobre onde o origami foi inventado. Alguns es-

tudiosos dizem ter sido na China, mas foi no Japão que esta arte se di-
fundiu mais. O importante é que esta arte foi e é tão apreciada, que hoje 
existem praticantes pelo mundo fora.

O dia mundial do Origami comemora-se a 11 de novembro.

Origami e a Matemática 
A dobragem de papel permite desenvolver, entre outros, a destreza 

manual, o sentido estético de arte e a comunicação. Em particular, no 
ensino da Matemática, o Origami é utilizado para sentido de forma, ta-
manho e cor, fundamentos de geometria, conceitos e vocabulário Ma-
temático, simetrias, congruências e ângulos, frações, razões, proporções 
e medições, investigação de objetos tridimensionais e relações espaciais 
e exploração de padrões, assim como o estabelecimento de relações. 

Como curiosidade...
Se substituirmos o papel por metal, estamos a trabalhar em Origami 

rígido. Por exemplo, a dobragem Miura, que está representada ao lado, 
é uma dobragem rígida que 
tem sido usada para painéis 
solares de satélites no espaço. 
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Juliana Oliveira, professora
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Tenta descobrir o número que está por detrás de cada símbolo natalício:

Desafio de Natal Cartoons
CR

Curiosidades
Carla Oliveira, professora

Nesta edição do Leituras vamos falar-vos dum fracasso na investigação 
em química, que se tornou num sucesso universal e que passou a fazer 
parte da nossa vida quotidiana.

Estão espalhados por todo o lado, colados nas portas, nos computado-
res, nos frigoríficos e até nas pessoas, e deixaram de ser apenas quadra-
dinhos de papel amarelo para ganharem muitas formas e muitas cores: 
são os “Post-it”®, os papelinhos que colam e descolam!

A sua história começou em 1968, com uma empresa química que en-
corajava os seus funcionários a utilizarem 15% do seu tempo de trabalho 
para testarem ideias inovadoras. 

Um dos funcionários, um químico que trabalhava com polímeros, ten-
tou produzir uma cola mais forte do que as existentes, alterando as pro-

porções na mistura de reagentes.
O que obteve foi um novo polímero adesivo, que se organizava em 

pequenas esferas sobre uma superfície (em vez de a cobrir uniforme-
mente) e que estava longe de ser uma cola forte: colava, mas descolava 
com a mesma facilidade! E voltava a colar… e a descolar!

Era interessante, era diferente… e completamente inútil, pelo menos 
foi o que se pensou naquela altura! Quem é que quer colar a asa de uma 
caneca com uma cola que cola e descola?

A cola falhada ficou sem uma aplicação realmente útil durante anos, 
até alguém sugerir o seu uso em marcadores de livros. Mas o sucesso 
não foi imediato, porque ninguém estava disposto a pagar por um monti-
nho de papéis amarelo canário de utilidade duvidosa. A empresa decidiu 
então distribuir o produto gratuitamente, porta a porta, na cidade ame-
ricana de Richmond, durante um ano. No ano seguinte, já havia consu-
midores viciados… como nós, e aposto, como vocês!

Hoje em dia são dos materiais de escritório mais vendidos no mundo.
Um fracasso da química que veio facilitar o nosso dia a dia!

Fonte: http://www.aquimicadascoisas.org

A Química dos Post- it®
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Daniel Silva

Considerado internacionalmente um dos mais reconhecidos mes-

tres da espionagem, Daniel Silva foi jornalista e trabalhou para a UPI 

– United Press International –, primeiro em Washington e depois no 

Cairo, como correspondente para o Médio Oriente. Nesse período 

cobriu diversos conflitos políticos e a guerra Irão-Iraque, tendo ga-

nho um profundo conhecimento dos meandros inerentes ao fun-

cionamento dos serviços secretos. Conheceu a sua mulher, corres-

pondente da NBC, regressando juntos aos Estados Unidos. Em 1997, 

logo após o êxito do seu primeiro livro, The Unlikely Spy, Daniel Silva 

resolveu dedicar-se por completo à escrita e à literatura de espiona-

gem, tendo escrito mais de vinte livros.

Número um da lista de best sellers, é o galardoado autor de O Es-

pião Inglês, A Viúva Negra, Casa de Espiões e A Outra Mulher,  edi-

tados com enorme sucesso pela HarperCollins Ibérica. O autor ame-

ricano, filho de açorianos emigrantes em 

Massachusetts, é membro do Conselho do 

Museu do Holocausto dos Estados Unidos 

e vive atualmente na Florida com a mulher, 

Jamie Gangel, e os dois filhos, Lily e Nicho-

las. Depois de ter trabalhado na CNN, em 

Washington como produtor executivo e no 

Médio Oriente como correspondente, Silva 

começou em 1994 a sua carreira como au-

tor de livros de espionagem e desde aí nun-

ca mais parou! Os seus livros, publicados em mais de trinta países, 

encontram-se entre os mais vendidos em todo o mundo. Alguns dos 

seus títulos foram já adaptados para a televisão e até a Universal 

Pictures comprou direitos sobre as suas obras. Daniel Silva é assim 

um dos escritores de romances de espionagem mais aclamados em 

todo o mundo.

O lendário espião e 

restaurador de arte, Ga-

briel Allon, está prestes a 

tornar-se chefe dos ser-

viços secretos israelitas. 

Porém, em vésperas da pro-

moção, os acontecimentos 

parecem confabular para o 

atrair para uma última opera-

ção no terreno. O ISIS fez ex-

plodir uma enorme bomba no 

distrito do Marais, em Paris, e 

um governo francês desespe-

rado quer que Gabriel elimine 

o homem responsável antes 

que este ataque novamente. 

Chamam-lhe Saladino...

É um cérebro terrorista cuja ambição é tão grandiosa quanto o 

seu nome de guerra, um homem tão esquivo que nem a sua na-

cionalidade é conhecida. Escudada por um sofisticado software 

de encriptação, a sua rede comunica em total segredo, manten-

do o Ocidente às escuras quanto aos seus planos e não deixando 

outra opção a Gabriel senão infiltrar uma agente no mais perigo-

so grupo terrorista que o mundo algum dia conheceu. Trata-se de 

uma extraordinária jovem médica, tão corajosa quanto bonita. 

Às ordens de Gabriel, far-se-á passar por uma recru-

ta do ISIS à espera do momento de agir, uma bom-

ba-relógio, uma viúva negra sedenta de sangue. 

Uma arriscada missão levá-la-á dos agitados subúrbios de Paris à ilha 

de Santorini e ao brutal mundo do novo califado do Estado Islâmico 

e, eventualmente, até Washington, onde o implacável Saladino pla-

neia uma noite apocalíptica de terror que alterará o curso da história. 

A Viúva Negra é um thriller fascinante de uma chocante presciência. 

Mas é também uma viagem ponderada até ao novo coração das trevas 

que perseguirá os leitores muito depois de terem virado a última página. 

Num lugarejo isolado da 

Andaluzia vive uma misteriosa 

mulher de nacionalidade fran-

cesa que começou a escrever 

umas memórias mais do que 

perigosas. É a história de um 

homem que ela, em tempos, 

amou em Beirute, e de um fi-

lho que lhe foi arrebatado em 

nome da traição. A mulher é 

a guardiã do segredo mais 

bem guardado pelo Kremlin: 

há décadas, o KGB infiltrou 

um agente duplo em pleno 

coração do ocidente, um trai-

dor que hoje se encontra à 

beira do poder absoluto. Só 

uma pessoa é capaz de pôr esta conspiração a nu: Gabriel Allon, o 

já lendário restaurador de arte e assassino que na atualidade exerce 

o cargo de diretor dos serviços secretos israelitas. Já anteriormente 

Gabriel se vira obrigado a combater as sombrias forças da nova Rús-

sia, com repercussões pessoais custosas. Desta feita, ele e os russos 

travarão um confronto final épico em que o destino do mundo que 

conhecemos está em causa. Gabriel vê-se empurrado para o meio 

da conspiração quando o seu ativo mais importante no seio dos ser-

viços secretos russos é assassinado enquanto tentava desertar em 

Viena. A procura da verdade levá-lo-á a recuar no tempo, até à maior 

traição do século XX, para terminar nas margens do Potomac, em 

Washington. A mil por hora, estranhamente belo e cheio de senti-

dos duplos e reviravoltas na ação, este livro é um verdadeiro golpe 

de mestre que demonstra mais uma vez que Daniel Silva é pura e 

simplesmente o melhor escritor de romances de espionagem dos 

nossos tempos.

Augusta Salgado

C h e c k - L i s t
Entre-Capas
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Última Fila
Pedro Veloso, professor
Adaptado de c7nema.net

Exterminador Implacável:
Destino Sombrio

Estreado em 1984, com Arnold Schwarzenegger, que construía 
uma sólida carreira na ação desde o sucesso de Conan e os Bár-
baros (John Milius, 1982), como cabeça de cartaz, Terminator (em 
Portugal com o tão mítico título O Exterminador Implacável) abra-
çava o chamado cyberpunk e recorria com alguma astúcia às suas 
limitações para se estender como uma ficção científica de ação 
esteticamente tosca, mas valentemente concertada. Após o êxito e 
o culto, James Cameron (o realizador) requisita tudo o que aprendeu 
na musculosa sequela de Alien: O Oitavo Passageiro para executar 
um dito upgrade.

Passamos então para 1991, e com um orçamento mais avantajado, 
o filme aventura-se pelas odes da paternidade ao som pré-apocalíp-
tico e do cabedal da tão agora formada estrela Schwarzenegger. T-2: 
Dia do Julgamento Final foi um tremendo sucesso de público, crítica 
e valores técnicos de produção, nomeadamente os efeitos especiais 
num ainda CGI em desenvolvimento que redefiniu todo um conceito 
de criação no ramo. Anos seguiram e com Cameron a abraçar o 
fundo do mar após o ainda mais bem-sucedido Titanic, o realizador 
manteve-se fora dos planos de continuação da saga de John Connor 
e o seu Terminator.

O dito messias encontrou um novo desafio na forma de Kristanna 
Loken em Ascensão das Máquinas (com direção de Jonathan Mos-
tow em 2003), que de certa forma funcionou como um recapitular 
de uma fórmula vendida, vezes sem conta. A invenção surgiu em 
2009 com A Salvação, centrando o enredo no futuro pós-apocalípti-
co sempre mencionado nos capítulos anteriores. Porém, esse mesmo 
cenário futurista nada distanciava no imaginário comum cinemato-
gráfico, logo, mesmo com Christian Bale e Sam Worthington (que iria 
trabalhar com Cameron no tecnologicamente ambicioso Avatar), o 
filme não conseguiria cumprir o seu principal objetivo, arrecadar 
novos fãs para continuar o franchise sob o sabor de outros ventos.

Portanto é aqui que entra o dito “mambo jambo”, e da pior ma-
neira com Genysis (assumido por Alan Taylor), um fracasso de 
bilheteira que pretendia instalar novas continuidades no enredo. O 
resultado foi o oposto e o regresso do envelhecido Schwarzenegger 
foi até ele incapaz de agarrar a nostalgia, ele que hoje é visto como 
ouro nos sucessivos reboots de sagas hollywoodescas. Devido a 
isso, Terminator caiu no limbo, prescrevendo-se como um morto 
para futuras gerações, até que Cameron arranca «a ferros» o 
moribundo pela crina e transporta-o para uma espécie de novo 
início, um reboot que apagaria os erros cometidos pós-T2. E fá-lo 
utilizando o mesmo dispositivo pelo qual Genysis foi brutalmente 
criticado: a desculpa do tempo reversível e das diferentes dimensões 
criadas por essa manipulação.

Dark Fate (Destino Sombrio) arranca com o corte de uma amar-
ra – John Connor – para depois induzir-nos numa revisão dos locais 
que fizeram Terminator no marco da cultura popular que sempre 
referenciamos. Só que aqui, ao invés de cometer a emancipação 
insegura de Genysis, somos levados a uma tendência tão em voga 
na indústria corrente – esse dito saudosismo mercantil. É com 
Linda Hamilton, a heroína dos dois capítulos seminais, uma mulher 
envelhecida, e um certo fatalismo a demonstrar a sua garra no 
género. A atriz vem ao encontro de outro ícone recentemente res-
suscitado – Jamie Lee Curtis em Halloween –, mas aqui com um 

filme que joga a favor do seu legado e do peso da sua personagem. 
Sim, é com Hamilton que o espírito desta obra parece reencontrar-
-se, mas antes dela a tocha do protagonismo pertencia a uma di-
nâmica Mackenzie Davis, a nova “Terminator”, mais concretamente 
um híbrido entre humano e máquina (ideias emprestadas a Salva-
ção), que com a sua pose andrógina adquire o tom de uma autêntica 
«action figure”.

E Hamilton toma a posse desse “fardo”, martirológica e ao mes-
mo tempo iconográfica, atando as pontas inicialmente soltas – a 
nova geração e a memória de um passado. O filme, cuja batuta 
é detida por Tim Miller (Deadpool) e sob a responsabilidade de 
Cameron na produção, rebaixa como palanque para essas mesmas 
recordações. Terminator pode ser uma saga que narrativamente 
fala de um futuro não longínquo ainda a desenrolar, mas é 
cinematograficamente um «filme sobre o passado» e a equipa aqui 
encarregada sabe-o bem. É aí que entra Arnold Schwarzenegger e 
a «magia» acontece quando se unem os dois veteranos no mesmo 
espaço.

Destino Sombrio apodera-se dessa carga nostálgica, porque até 
aqui o espectador preocupa-se com estas personagens, com os seus 
destinos e destinatários. A partir daí tudo corre como planeado. 
Uma exposição oleada concentrada pelos códigos do espetáculo 
industrial. Todavia, será este o rumo «correto» de voltar a abordar 
a saga, até porque a vénia ao seu misticismo é respeitado? Possivel-
mente terminaríamos com mais um “I’ll Be Back”, captado de forma 
irónica por Linda Hamilton, mas cá entre nós preferimos “For John”, 
sem dúvida.
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Joker

Apesar de ter trocado a sua carreira como bestseller das BD’s por 

falácias do tipo “Gasto mais com drogas do que com a educação dos 

meus miúdos”, o inglês Alan Moore deu à indústria pop alguns legados 

insofismáveis, como as minisséries Watchmen, V de Vingança, From 

Hell e um dos melhores diálogos da cultura nerd, evocada em Veneza, 

ao fim da projeção do monumental Joker. Em The Killing Joke (A Pia-

da Mortal), desenhada por Brian Bolland, Moore escreve uma cena 

em que o Joker leva uma tareia do Batman, porque o Joker magoou 

a Batgirl Barbara Gordon e torturou o comissário de Gotham City. Na 

pancadaria, o Palhaço do Crime solta uma gargalhada de Arlequim que 

atiça a curiosidade do Morcego. Ele interrompe a tareia e pergunta: 

“Estás a rir do quê?”. E o Joker: “Lembrei-me de uma piada. Dois malu-

cos fogem de um hospício. Um salta o muro. O outro fica parado, com 

medo de alturas. O que saltou propõe: “Eu tenho uma lanterna. Vou 

acendê-la. Aí basta atravessares o feixe de luz para chegar até aqui”. O 

louco medroso: “Não vou. Tu vais apagar a lanterna no meio da minha 

travessia”.  Gargalham os dois.

Há um momento crucial, banhado a elipse, em Joker, no qual um 

discurso do vilão com uma suposta psicóloga ensaia um diálogo pa-

recido com esse de Alan Moore. Mas fica na intenção. Não é um fil-

me-decalque de uma BD específica. É mais do que isso: Todd Phillips 

deu-nos uma investigação sobre a desmesura da falta de empatia. Algo 

bem perto do que o seu produtor, Martin Scorsese, alcançou, nos anos 

1990, com o Cabo do Medo (1991). Só que este, o brilhante Cape Fear, 

guardava ainda ritos católicos que Scorsese trazia de Taxi Driver, encar-

nado na figura do Barrabás Max Cady.

No evangélico quadrinístico de Phillips, não existem cordeiros a se-

rem imolados a Deus. Existe gente a pagar o preço pela desatenção 

nossa de cada dia. E quem derrama esses coágulos é o verdugo do 

riso desdentado vivido por um devastador Joaquin Phoenix. Veneza 

foi à loucura durante as suas sequências de dança, uma celebração do 

descontrole que dá lugar ao Mal. É um filme sobre uma substituição à 

força (do ódio) da doença pela maldade.

Criado em 1940, pelo cartoonista Jerry Robinson (1922-2011), o Jo-

ker já contou com o talento de César Romero (na série do Homem-

-Morcego dos anos ‘60), de Jack Nicholson (em 1989), de Heath Leg-

der (em 2008, uma atuação postumamente oscarizada) e Jared Leto 

em Esquadrão Suicida (2016). A leitura de Phillips (Ressaca) decorre 

em 1981. Nela, Bruce Wayne é somente uma criança e Arthur Fleck, 

o papel de Joaquin, é um comediante que trabalha como palhaço nas 

ruas e em hospitais de crianças. Mas ele tem distúrbios mentais (ex-

pressos na forma de uma risada descontrolada) que se agravam con-

forme a sua carreira naufraga, a sua mãe adoece e um apresentador de 

TV (Robert De Niro, numa participação genial) goza com a sua imagem.

Conforme se afoga na loucura, mudando o seu visual para os cabelos 

esverdeados do Joker, Fleck vai contabilizando agressões, com direito 

a cabeças esmagadas e pessoas baleadas. Cada cabeça cortada, nesse 

País das Maravilhas gótico que é Gotham, o Joker emancipa-se, vin-

gando todos os arlequins do mundo, ao emprestar o choro de Pierrot 

a toda a Gotham e ao pequeno Bruce.

Na fotografia de Lawrence Sher, Gotham é âmbar e suada, como 

um filme de Sidney Lumet, pois todos os dias são Dias de Cão nessa 

metrópole que ainda não encontrou o seu cruzado de capa, mas já 

tem um Palhaço do Crime para chamar de seu. É a Nova Hollywood 

traduzida na língua das BDs, no “Apocalypse Now das adaptações de 

banda desenhada”, como definiu-se no Lido. Um filme gigante, com 

um ator de talento XX.
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Os Anjos de Charlie

Adaptação da famosa série de TV dos anos 70, que por sua vez teve 
uma versão cinematográfica no início do milénio, “Os Anjos de Charlie” 
estão de volta.

Seguindo o mesmo conceito: um grupo de mulheres que luta contra 
o crime, usando para isso o charme, a violência e o cérebro. O filme 
revela-se um facelift geracional, um papel de embrulho de época que 
envolve uma prenda desgastada, esquemática, previsível e até anti-
quada, até porque no seu jeito de mistura banal de comédia e ação, 
onde não faltam os estereótipos,  e onde se legitima os “anjos” com a 
ligeireza de uma peça que tem o entretenimento imediato como fim 
absoluto. E embora se saúde a existência de consequências (há mortos 
e temos noção deles), tratados como “danos colaterais” (desculpa tão 
frequente no mundo militar), não se iliba completamente as “heroí-
nas”, vingando mais uma vez o pensamento “do mal menor”.

A verdadeira novidade por aqui é que existe uma mulher à frente 
da realização e argumento, Elizabeth Banks, isto num produto criado 
e construído sob um olhar masculino sempre fetichista. O tom sexy 
das mulheres está lá, notando-se sim uma menor objetificação, mas 
no essencial, quando passamos da “fase embrulho”, não encontramos 
praticamente nada de novo por aqui, senão - mais uma vez - atrizes a 
sobressair no meio de tudo isto. Nesse aspeto, Kristen Stewart realça-
-se e Naomi Scott entrega qualidade e carisma. Já o terceiro elemento 
dos “Anjos”, Ella Balinska, é um verdadeiro “work in progress”, algures 
entre o desleixo, a inocência, a inteligência e a emancipação. Já “Bos-
ley” e o famoso Charlie são revistos pelo Zeitgeist sem consequências 
de maior.

Mas nada disto funciona concretamente, até porque a direção de 
Elizabeth Banks não consegue entregar verdadeiros momentos de 
adrenalina, ou raios marcantes de humor, ficando o drama e o mistério 
na esfera da mera reciclagem, do videoclipe prolongado que não tem 
nada de novo para dizer. Para piorar, as referências (onde até Termina-
tor 2 vem ao barulho, para além da cena dos créditos finais) são banais, 
a montagem é desajeitada, e a banda-sonora revela-se extremamente 
intrusiva e insuportável, especialmente para aqueles que não têm em 

Miley Cyrus, Ariana Grande e companhia nos seus gostos musicais.
No todo, estamos perante mais um daqueles objetos frustrantes vin-

dos de uma linha de montagem bem oleada, mas totalmente inerte e 
incapaz de uma verdadeira renovação. A evitar...
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Zero emissões, zero combustível, baixo custo de manutenção. As van-
tagens de adquirir um carro elétrico têm estimulado as vendas no setor, 
mas até que ponto os proprietários arriscam perder o entusiasmo quan-
do precisarem de comprar uma nova bateria para os seus veículos?

Tornou-se célebre a partilha efetuada por um proprietário de um Nis-
san Leaf adquirido há dois anos, da fatura apresentada pela oficina da 
marca para a substituição da bateria, quase 30 000 euros!?

“A nós acontece-nos com alguma frequência sermos contactados por 
clientes que precisam de baterias novas e, quando procuramos as mar-
cas, facilmente nos são pedidos 9 mil ou 14 mil euros, sem nos garanti-
rem sequer prazos de entrega”, explica Nelson Graça, da EVolution, uma 
rede de centros especializados em intervenções em carros elétricos e 
híbridos, aberta há cerca de três anos.

A boa notícia, continua Nelson Graça, é que nem sempre os carros 
precisam mesmo de baterias novas. “A experiência diz-nos que as mar-
cas preferem retirar as velhas, para reciclar ou para deitar ao lixo – não 
sabemos as orientações de cada marca – por não trabalharem a alta 
tensão”. Nos centros EVolution, pelo contrário, as baterias são abertas e 
o problema é avaliado: “Às vezes tem solução”.

MOBILIDADE
ELÉTRICA

Bateria Para Carro Elétrico Que 
Carrega Em 10 Minutos, Com 320 km 

De Autonomia
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Hot Point -  iTek

Como é normal sempre que uma nova tecnologia surge, ao seu lança-
mento para o mercado, multiplicam-se as investigações e projetos para 
a otimizar.

É precisamente nesse sentido que uma equipa de investigadores da 
Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América (EUA) está 
a trabalhar para desenvolver uma bateria de lítio em que será possível 
recarregar carros elétricos de forma consideravelmente mais rápida.

De acordo com esta academia norte-americana, esta nova bateria con-
segue ter energia suficiente para realizar cerca de 320 quilómetros e car-
rega-se em apenas 10 minutos.

Com uma equipa multidisciplinar e multicultural, o grupo de investi-
gação desta universidade dos EUA garante que o segredo para que esta 
bateria consiga estes resultados está no aquecimento rápido da mesma.

“Além do carregamento rápido, o design [que estão a conceber] per-
mite limitar a exposição da bateria a tem-
peraturas altas durante o carregamento, 
originando, deste modo, um ciclo de vida 
muito longo”, esclareceu o líder do es-
tudo, Chao-Yang Wang, citado pelo The 
Independent.

Os estudos a esta nova bateria apon-
tam também que este novo dispositivo 
dure mais tempo do que o habitual, isto 
é, enquanto que as baterias normais de 
automóveis elétricos começam a perder 
autonomia depois de 60 carregamentos, 
esta nova bateria é capaz de durar cerca 
de 1.700 ciclos.

O objetivo agora passa por diminuir 
ainda mais o tempo que demora a recar-
regar a bateria de um carro elétrico, de 

10 para apenas 5 minutos. O tempo de carregamento continua a ser um 
dos argumentos mais frequentes dos críticos de carros elétricos, uma 
questão que ficará solucionada assim que esta bateria começar a ser co-
mercializada.

Por enquanto, temos que nos satisfazer com as baterias disponíveis 
no mercado e, como vimos, comprar uma bateria nova para um carro 
elétrico pode trazer uma desagradável surpresa na fatura. Segundo os 
especialistas da área, o melhor mesmo é prevenir, promovendo a longe-
vidade do equipamento de origem e a compra de elétricos com a opção 
do aluguer das baterias (quando possível) ou o recurso à aquisição de 
baterias seminovas, para poupar uns bons tostões.

Fontes: www.publico.pt; www.turbo.pt
Pesquisa, recolha e adaptação por Arcélio Sampaio, professor 
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Footbal Manager 2020

Hot Point -  PlayZone

Pareceu-me adequado trazer-vos neste número do Leituras uma re-
view de um título que, por mérito próprio, atingiu já a imortalidade no 
mundo dos videojogos, o Football Manager. Não porque atualmente 
seja um aficionado de Football Manager – embora confesse que, na mi-
nha adolescência queimei muitas pestanas em frente a um monitor – 
mas porque Portugal respira futebol e, para o bem e para o mal, este é já 
parte integrante da nossa cultura.

Além disso, alguns dos nossos principais embaixadores além-frontei-
ras vêm deste desporto: Cristiano Ronaldo continua a marcar pontos; 
Jorge Jesus acabou de vencer o campeonato brasileiro e a Taça dos Li-
bertadores (uma espécie de Champions sul-americana); e o mítico José 
Mourinho regressou aos bancos para dirigir os Spurs do Tottenham. 

Bem, posto isto, venha daí essa review:
“Em fórmula vencedora mexe-se pouco. Mesmo longe dos tempos das 

noitadas com amigos para criar um “save” que raramente passava do 
Natal, ou dos profundos meses de vício para levar o clube do coração até 
à mais alta esfera do futebol, há uma legião de fãs que não resiste a FM 
quando o desporto real insiste em não lhes dar alegrias. 

A edição 2020 aponta maioritariamente aos segundos, aos dispostos 
a investir numa prolongada carreira no mesmo clube, graças à adição 
daquela que é a grande novidade do ano, a opção Visão do Clube.

A ideia da Sports Interactive passou por adicionar uma camada de in-
dividualidade a cada clube, que na prática se traduz em diferentes obje-
tivos concordantes com a cultura da instituição, garantindo não só que 
temos um claro caminho de progressão em escala ao longo de vários 
anos, como podemos esperar experiências diferentes com os “saves” 
que fazemos ao longo do ano. O menu dedicado à Visão do Clube permi-
te que possamos conferir como o nosso trabalho está a ser percecionado 
pela Direção de acordo com os pontos definidos, um sistema que nos dá 
uma ideia do caminho, do que vamos fazendo bem ou mal e que ser-
ve também de orientação para as decisões futuras. Uma boa jogada da 
Sports Interactive, que assim alimenta outros objetivos que não a mera 
necessidade de ganhar, nas mentes dos jogadores.

Claro que vencer continua no topo da “Pirâmide das Necessidades”, 
não fosse isto futebol. A última vez que peguei na série aconteceu na 
primeira época de Sérgio Conceição no FC Porto. Não era fácil ter feito 
melhor do que aquilo que aconteceu na vida real em 17-18, estivemos 
taco-a-taco, o Sérgio real e o Eu virtual, e a coisa acabou bem para am-

bos. Este ano era diferente, com o FC Porto mergulhado nas mesmas 
limitações financeiras, mas sem “emprestados maravilha” a quem recor-
rer, restava-me confiar na prata mais jovem da casa, aliada aos wonder-
kids sugeridos pela Internet, o melhor e mais barato dos scouts a que 
podem recorrer.

O principal ponto proposto continuava claro: ganhar a jogar bem, em-
bora a recuperação do elemento financeiro fosse também fundamen-
tal. A parte curiosa é que de acordo com a Visão do Clube, contratar 
jogadores de rivais diretos é visto com bons olhos pela direção. Eu bem 

gostava de ter Bruno Fernandes na minha 
equipa, mas a saúde financeira e o segundo 
objetivo de “trabalhar dentro dos limites do 
orçamento”, não o permite. Resumidamente, 
parti para a temporada com uma sensação de 
superior desvantagem, e não, isso nada teve 
a ver com os milhões que a concorrência tem 
à disposição graças a um tal de Félix, e que 
acabaram por revelar-se decisivos.

Felizmente Portugal tem sempre alguns dos 
melhores talentos jovens do jogo, não fosse-
mos nós pequenos, mas apaixonados por fu-
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tebol, sendo por isso um dos melhores países para testar as capacidades 
do novo Centro de Desenvolvimento, outra das novidades de montra em 
Football Manager 2020.

Um dos desafios do simulador da Sports Interactive passa por disponi-
bilizar o maior número possível de funcionalidades, evitando ao mesmo 
tempo ser avassalador para os jogadores, em especial os novatos. Claro 
que existem aqueles que exploram ao limite as possibilidades do siste-
ma, coordenam os treinos, as indicações de cada jogador, acompanham 
o scouting, a equipa técnica, estudam os adversários. No fundo, fazem 
o seu trabalho. Ainda assim, a verdade é que a maioria dos jogadores 
são mais parecidos comigo, gostam é de comprar meia dúzia de atletas, 
apostar num ou dois jovens e atravessar a época a bom ritmo até à vitó-
ria e respetiva nova fase de contratações.

O Centro de Desenvolvimento é mais uma ferramenta que visa facili-
tar a coexistência dos dois “arquétipos” de jogador. Com uma interface 
limpa, trata-se de um local onde podemos aceder rapidamente a dados 

relevantes sobre os membros da equipa B, sub-19, jogadores empresta-
dos ou staff técnico. Graças às dicas rápidas sobre o estado e desenvolvi-
mento de cada um, os treinadores mais casuais sentem agenciamento ao 
tomar decisões importantes sobre o que fazer, ao mesmo tempo que os 
dedicados também verão a sua vida facilitada, podendo gerir coisas que 
de outra forma, os obrigaria a “escavar” as opções do jogo.

Da mesma forma que os objetivos pessoais do treinador são definidos 
num plano de vários anos, também as negociações dos contratos com 
os jogadores têm em conta as diferentes épocas que estarão no plantel. 
É frequente termos um jogador em vista para titular apenas depois de 
vendermos o atual dono da posição. Isto causava problemas de insatis-
fação em interações anteriores, mas pode ser agora contornado como 
parte da nossa estratégia, se definirmos, ao assinar contrato, que numa 
primeira fase o jogador fará parte das reservas, apontando à titularidade 
a partir do segundo (ou terceiro) ano. Tenham em mente que quando a 
hora chegar, serão confrontados com a vossa palavra.

A nível visual não consigo analisar a fundo o salto de 19 para 20, mas 

a Sports Interactive fez as tradicionais alterações e ajustes ao motor de 
jogo, a equipa de desenvolvimento está permanentemente em busca de 
melhorar o feedback visual do que são basicamente gigantescas variáveis 
matemáticas em confronto, de modo a que FM exiba cada vez menos 
situações irrealistas para quem acompanha o futebol. Foram também 
melhorados os avatares do treinador, ainda não é um RPG ocidental, mas 
para lá caminha, tudo em nome de tornar a experiência de acompanha-
mento das partidas mais fiel e agradável.

No fundo a série continua rainha indiscutível do género de simulação, 

o estúdio tem encontrado forma de lhe acrescentar funcionalidades, 
nem sempre com o melhor resultado é certo, mas com o cuidado de 
fazê-las opcionais. A título de exemplo, se a interação com os jogadores 
e balneário cria uma dinâmica interessante entre o plantel e o jogador-
-treinador, a interação com a imprensa nunca funcionou, pelo menos 
não para mim. É daquelas coisas que empurro sistematicamente para o 
adjunto e que a minha consciência insiste em sussurrar-me, “que raio de 
treinador és tu?”

A edição 2020 de Football Manager não reinventa a roda, antes me-
lhora a forma como acedemos e gerimos a informação relevante, acres-
centando uma nova camada de objetivos que garante que temos diferen-
tes coisas para ambicionar, um caminho para trilhar, e mais importante 
ainda, experiências diferentes com os vários «saves” ao longo da época, 
até à chegada do inevitável FM 2021. No meu caso, como previa, o arran-
que ficou aquém das expectativas da Direção, mas não o suficiente para 
ser despedido depois da época de estreia. Um segundo lugar doméstico 
e com melhores resultados do que Sérgio Conceição na Europa, resistin-
do ainda ao hipotético regresso de Jorge Jesus a Portugal? Craque.”

Estando nós às portas da época natalícia, aqui fica um título interes-
sante para pedir no sapatinho. Achas que o FC Famalicão pode ser cam-
peão nacional sob teu comando? Achas que farias melhor figura do que 
Bruno Lage na Champions ou Sérgio Conceição na Liga Europa? Desco-
bre-o por ti mesmo.

Review por Aníbal Gonçalves, em https://pt.ign.com
Pesquisa, recolha e adaptação por Arcélio Sampaio, professor
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Hot Point -  AppDroid
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TOP 5
As Mais Úteis Calculadoras 

Para o Teu Smartphone
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#1 – Calculadora da Google

A primeira proposta 
é uma das mais conhe-
cidas e utilizadas do An-
droid. Falamos da pro-
posta da Google, que 
acompanha o Android 
desde o seu primeiro 
momento. Esta, é sim-
ples de usar e forne-
ce as funcionalidades 
mais básicas.

Pode não ser a mais 
completa de todas, 
mas garante uma usa-
bilidade única, graças 
à sua interface simples 
e rápida. Podem explo-
rar um pouco mais esta 
calculadora e encontrar 
algumas funcionalida-
des mais avançadas.

#2 – Wabitemu

A segunda proposta traz 
para o Android o que pode-
mos obter de uma calculadora 
científica. O Wabitemu permi-
te emular vários modelos de 
calculadoras bem conhecidas, 
dando ao utilizador muito 
mais do que uma máquina de 
calcular. Basta carregar uma 
ROM e logo temos uma má-
quina nova.

Apesar de ser simples de 
utilizar, o Wabitemu requer 
alguns conhecimentos. Depois 
de emular uma das calculado-
ras disponíveis, podem explo-
rar ao máximo o que a mesma 
oferece. Esta é, provavelmen-
te, uma das mais completas e 
poderosas propostas para o 
Android.

#3 – PhotoMath

A próxima proposta é já, certa-
mente, conhecida por muitos. O 
PhotoMath inaugura uma nova ten-
dência neste campo. Em vez de o uti-
lizador alimentar a calculadora com 
as suas fórmulas, estas são carrega-

das pela câmara.
Depois, a resolução aparece ao utilizador com a particularidade de ser 

explicada passo a passo. Sim, o PhotoMath também tem uma calculado-
ra tradicional, mas que poucos irão usar.

#4 – One Calculator

A escolha da One Calculator vem, não do que oferece, mas do que 
pode dar ao utilizador. Em particular, é uma fonte de simples conversões 
para o utilizador. Basta escolher as unidades de origem e de destino, e  
depois fornecer o valor.

À parte isso, tem também funções avançadas de cálculo, bem como as 
capacidades aritméticas esperadas. Somem uma grande capacidade de 
personalização e têm uma excelente calculadora para usar em qualquer 
momento.

#5 – Floating 

calculator

Por fim, temos uma das 
mais maleáveis calculadoras 
do Android. Não está presa ao 
ecrã e pode existir como mais 
uma janela flutuante. Isto per-
mite que seja utilizada sobre 
outra app para facilitar nas 
contas que precisam fazer.

Totalmente personalizá-
vel em tamanho, garante aos 
utilizadores uma usabilidade 
única. Evita ter de alternar 
entre aplicações para obter 
os dados. Estes vão estar bem 
visíveis e prontos a ser usados 
na Floating calculator.

E estas são apenas 5 das mais interessantes calculadoras que podem 
encontrar para o Android. A Play Store está recheada de soluções, cada 
uma com capacidades e propriedades únicas. Basta escolher o que pre-
cisam e procurar.

Pedro Veloso, professor

Recolhido e adaptado de: pplware.sapo.pt
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Um livro que 
gostaste de ler
Prefiro ler revistas

A música da tua 
vida
“Mentiras”, 
Mota Jr.

A frase que mais te irrita
“Decide tu…”

O filme que mais te marcou
“Velocidade Furiosa: Ligação Tóquio”

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast-food ou comida tradicional?
Comida tradicional

Disciplina preferida
Educação Física

Artista de cinema preferido
Paul Walker

Animal de estimação
Cão

Sobremesa preferida
Semifrio de bolacha

De quem gostarias de ler as memórias
Dos meus amigos

A viagem de sonho
Dubai

Mulher Ideal
Divertida e honesta

Qualidades que mais aprecias
Ser verdadeiro e simpático

O que não dispensarias numa ilha deserta
Companhia

E m A l t a
B a i x a

O jornal “Leituras”, na minha opinião, é 
um jornal bastante educativo que infor-
ma toda a comunidade escolar acerca do 
que decorre dentro e fora da escola. É um 
jornal muito bem organizado e estrutura-
do. Também é um projeto em que os pro-
fessores e alunos se juntam para trocar 

ideias e assim ficam a conhecer-se melhor.
É agradável e cativante, apresenta várias imagens e artigos 
interessantes.

Soraia Moreira, EL24

Penso que 
o jornal da 
nossa Escola 
é uma peça 
importante, 
pois aborda 
assuntos re-

levantes tanto para os alunos 
como para os professores. Tam-
bém é uma boa forma de mo-
tivar os alunos a estarem mais 
esclarecidos sobre os vários 
conteúdos que são retratados 
no jornal, inclusive, as atividades 
realizadas.

Sérgio Fonseca, IE17

O jornal “Leituras”, na minha opinião, 
é um bom meio de informação, pois dá 
a conhecer aos Encarregados de Edu-
cação um pouco do que se passou du-
rante o período. Também demonstra as 
atividades desenvolvidas por todos nós, 
alunos, professores e toda a comunida-

de escolar. 
Como aluno, acho que devemos dar especial atenção ao 
jornal “Leituras” e que o devemos todos ler, pois assim os 
novos alunos percebem o melhor lado da nossa Escola e 
ficam a conhecer as atividades e visitas que lhes pode pro-
porcionar.

Alexandre Carvalho, MA11

Ruben Vidal, MA11

(In)Confidências

O Jornal 
“Leituras” é 
muito impor-
tante, porque 
ficamos sem-
pre a par das 
a t i v i d a d e s 

escolares, visitas de estudo e ou-
tros assuntos relacionados com a 
escola. Nele conseguimos ter co-
nhecimento de todos os assuntos 
relacionados com a comunidade 
escolar e rever os momentos que 
passamos nas atividades durante 
o período escolar.
Como aluno finalista posso di-
zer que é um protejo muito útil, 
assim futuramente poderei re-
cordar momentos passados na 
escola.

Tiago Santos, MA12

Na minha opinião, o jornal “Leituras” 
é uma ferramenta de informação e 
comunicação atrativa, pois expõe as 
principais atividades dos meus colegas, 
professores e turmas. Também relata 
experiências dos alunos dentro e fora 
do país, como estágios em diversos 

países e intercâmbios de alunos estrangeiros. Tem muitas 
imagens e muita cor, facto que facilita a nossa leitura e a 
torna mais divertida.

Maria de Fátima Gomes, CCJ1

Na minha 
opinião, o 
jornal “Lei-
turas” é um 
jornal muito 
interessante, 
pois descre-

ve todas as atividades curricula-
res que a nossa escola propor-
ciona aos alunos.
Para mim as atividades de con-
curso e os estágios realizados 
pelos alunos são sempre muito 
importantes de ver, porque nos 
ajudam a ter uma experiência 
com o mercado de trabalho e 
assim preparam-nos para a reali-
dade. O Jornal faz parte da nossa 
escola e é de todos nós.

Diogo Cruz, CNC3

Eu considero o Jornal “Leituras” uma boa fonte de informação sobre as novas 
atividades escolares, iniciativas da escola, sobre as visitas de estudo, dos está-
gios no estrangeiro, entre outras.
O Jornal “Leituras” é um bom projeto da Escola Profissional CIOR, pois dá a en-
tender aos alunos as oportunidades que podem ter no futuro se se empenha-
rem, também dá uma boa perspetiva aos de fora de como a CIOR funciona.
Este jornal é uma boa fonte de comunicação entre alunos e professores, pois po-

demos conhecê-los melhor graças à rubrica (In)Confidências.  Gosto muito da página “Check-List”, 
pois dá-nos informações sobre livros interessantes, filmes e jogos.
Posso concluir que a equipa do jornal “Leituras” está de parabéns pelo ótimo trabalho.

Lourenço Ferreira, C1-MA4

O jornal da escola “Leituras” é uma fonte 
fundamental para toda a comunidade es-
colar, pois fornece muita informação aos 
alunos e professores. O jornal fala-nos de 
todas as atividades que foram realizadas 
pelas turmas ao longo do ano ou período. 
É um jornal muito agradável, jovem e di-

vertido e com um vocabulário e uma linguagem acessíveis. 
Acho que o “Leituras” é um meio de comunicação muito bom 
quer para nós quer para quem está do lado de fora.

Lucas Guimarães, PM4
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Um livro que 
gostaste de ler
Prefiro ler revistas

A música da tua 
vida
“Mentiras”, 
Mota Jr.

A frase que mais te irrita
“Decide tu…”

O filme que mais te marcou
“Velocidade Furiosa: Ligação Tóquio”

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast-food ou comida tradicional?
Comida tradicional

Disciplina preferida
Educação Física

Artista de cinema preferido
Paul Walker

Animal de estimação
Cão

Sobremesa preferida
Semifrio de bolacha

De quem gostarias de ler as memórias
Dos meus amigos

A viagem de sonho
Dubai

Mulher Ideal
Divertida e honesta

Qualidades que mais aprecias
Ser verdadeiro e simpático

O que não dispensarias numa ilha deserta
Companhia

O meu nome é Maria João.

Moro na Freguesia de Vila Nova de Famalicão.

Nasci no dia 03 de dezembro de 1973.

No dia do meu aniversário gosto estar com quem amo.

As pessoas dizem que tenho jeito para animar uma sala.

Produzo muito mais quando tenho saúde.

Sinto-me feliz quando acordo.

Comovo-me quando vejo sofrimento e não posso fazer nada.

Adoro o cheiro a terra molhada.

Detesto injustiças.

Num filme interpretaria a personagem de guerreira.

Um dos meus sonhos é desprender-me do corpo.

Acredito que ser perseverante é o maior dos desafios.

O Leituras para mim é o reflexo de muita dedicação.

Se fosse um animal seria um lobo.

Por um dia gostava de ser homem.

Se ganhasse o Euromilhões multiplicaria amor.

Os computadores para mim são amplificadores de possibilidades.

O que faltou perguntar foi... “que sim! SIM, adoro a vida!”.

Um livro que gostaste de ler
“Cinquenta tons de cinza”, de E. 
L. James

A música da tua vida
“Pra inveja é Tchau”, Mc Kevin 
e Mc Davi

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

O filme que mais te marcou
“A culpa é das estrelas”

Cinema ou teatro?
Cinema

Fast food ou comida tradicional?
Comida tradicional

Disciplina preferida
Matemática

Artista de cinema preferido
Sylvester Stallone

Animal de estimação
Cão

Sobremesa preferida
Coco e bolacha

A viagem de sonho
Maldivas

Mulher Ideal
Bonita, humilde e carinhosa

Qualidades que mais aprecias
Humildade

O que não dispensaria numa ilha deserta
Passear

Amaro Carvalho, MA12

A D N
Bilhete de Identidade

(In)Confidências
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