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Editorial
CR

A pandemia da coronavírus pôs o mundo em sentido: as certezas e
as dúvidas ombrearam, os políticos cambalearam, há muita informação
e pouco conhecimento, o medo foi-se instalando indiferente a países e
continentes. Foram declarados estados de emergência. A vida ficou suspensa.
À maioria da população foi pedido apenas para simplesmente ficar
em casa. A outros – profissionais, sentinelas, vigilantes, estrategas – foi
pedido ação. Tiveram menos sorte: diagnosticam, dão o corpo às balas,
formam as forças (des)armadas a combater e proteger-nos deste vírus
assustador, democrático, global. Profissionais de saúde, forças de segurança, bombeiros, heróis e heroínas, estão exaustos. Muitos destes acabaram por morrer enquanto procuravam salvar vidas. As batalhas são
mundiais e o fim da guerra não se vislumbra. Que a comunidade científica traga depressa certezas na prevenção e imunidade.
A CIOR, como todas as escolas do país, encerrou as suas portas. As
últimas duas semanas do segundo período foram cumpridas à distância:
direção, professores, assistentes administrativos e alunos tiveram que
esquecer obstáculos e partir para trabalho à distância. Para isso, uma
pessoa desta escola teve um papel fundamental: o professor David Silva, professor de Tecnologias de Informação e Comunicação. O Leituras
presta-lhe aqui merecidíssimo reconhecimento e homenagem pela sua
competência, prestabilidade e bondade; eliminou a distância, ensinou a
comunidade educativa a estar presente na ausência. Bem-haja, Professor David.

CR

Também a direção da escola reconheceu o trabalho dos colaboradores. Eis um excerto de um email enviado a 3/4/2020:
Caros professores e colaboradores,
Na sequência da reunião da Direção realizada hoje, pessoalmente, em
nome da Direção da Escola e do seu Diretor Pedagógico, e na impossibilidade de poder estar com todos e particularmente com cada um de vós,
neste tempo difícil e de emergência que todos vivemos, quero expressar
o meu reconhecimento e o sentido agradecimento pelo trabalho por todos desenvolvido a favor da Escola e de todos os nossos alunos.
Ao profissionalismo demonstrado numa situação de adversidade única nas nossas vidas, apraz-me registar a vossa forte mobilização, versatilidade, eficácia, prontidão, dedicação, empenho, entreajuda, qualidades
estas que traduzem o verdadeiro sentido de pertença à Escola e à família
CIOR.
Também aqui, neste Leituras número 65, fica registado o agradecimento da comunidade educativa da CIOR a todos os profissionais e
voluntários que combateram e combatem a pandemia Covid-19: muito
obrigado!
Além ou aquém da vida azafamada do dia a dia, das questiúnculas
mesquinhas, há sempre o lastro de gestos e palavras, de valores - conhecimento e competência, trabalho e obediência, gratidão e solidariedade,
cooperação e elogio - são estas que vão ajudar a ficar tudo bem!

Antecâmara

Ensino à distância – Poderão alguns pensar que se trata de uma ideia
nova, modernismos! Enganam-se: é um conceito já antigo, do tempo da
Telescola. Quem se lembra? Os professores estavam na televisão e os
alunos nas salas de aulas, espalhadas pelo país, nas aldeias mais longínquas. A Telescola teve emissões regulares entre 1965 e 1987, permitindo
a milhares de alunos completarem o ensino do quinto e sexto anos de
escolaridade. Agora temos ainda mais facilidades: computador, telemóvel, tablet e outros, com uma imensidão de programas e APPs . Só não
aprende quem não quer! Há que nos adaptarmos e moldarmo-nos às
“novas” maneiras de ensinar e aprender. A situação é grave e assim o
exige. Não percamos tempo com desculpas do que não temos e arregacemos as mangas com o que temos e conseguimos fazer. E conseguimos
muito!
Tudo em stand by – Visitas, conferências, palestras, reuniões, projetos, e afins, implementados na escola, seguindo a diretrizes superiores,
foram canceladas e/ou adiadas. O plano de contingência motivado pela
pandemia do Covid-19 assim o determinou. Uma pena! Tantas expectativas e nada! Mas outro valor, muito mais importante neste momento,
deve ser tido em conta: a saúde! Apesar de tudo, não baixamos os braços, continuamos prontos para avançar, logo que a ordem seja dada!
Clube de Robótica – Com a finalidade de constituir equipas para par-

ticipar no evento Roboparty, que entretanto foi adiado para julho, a
nossa escola fez uma parceria com o Agrupamento de Escolas D. Maria
II, criando desta maneira um Clube de Robótica. Assim, um grupo de
alunos daquele agrupamento teve formação com os professores e os
alunos da CIOR, adquirindo conhecimentos, despertando curiosidades e
manipulando materiais e componentes usados em robots. O entusiasmo
é muito e mútuo, pois motiva todos os alunos e professores envolvidos.
Parabéns pela iniciativa!
Feira Medieval/Viking – À semelhança de muitas outras atividades
grandiosas que a nossa cidade costuma oferecer, a Feira Medieval/Viking
2020 foi cancelada! Já estávamos a bulir! Mesmo não sabendo muito
bem se eventos desta envergadura seriam autorizados em julho, a nossa
escola deu início aos preparativos. Agora sabemos que foi em vão. Para
o próximo ano será ainda melhor, mais grandiosa, com muitos visitantes
e cheia de vitalidade. Assim esperamos!
Erasmus+ suspenso – Foi o regresso rápido dos alunos que frequentavam este programa em Itália e Áustria. A fuga à pandemia varreu os
alunos para casa e em boa hora o fez. Poucos dias depois, os aeroportos
estavam quase encerrados. Paciência. Claro que foi uma frustração, mas
a saúde é um bem precioso. Há que defendê-lo. Outras oportunidades
surgirão.
[3]

LINHAS MESTRAS
MUITO OBRIGADA !

Dizem Eles.

Sempre que somos confrontados com uma campanha de solidariedade com a dimensão e o alcance como a que a nossa Escola promoveu e organizou, no ano passado, a favor do Instituto Médio Técnico
São Francisco de Assis, em Moçambique, pensamos e interpelamo-nos
sobre o destino dos materiais, produtos e bens, sobre a forma como
foram distribuídos e quem os recebeu. Esta é uma reação natural face
a noticiados desmandos, aproveitamentos indevidos de uma ajuda e
dúvidas fundadas se os bens chegam efetivamente ao destino e a quem
deles efetivamente necessita.
Da Irmã Francisca Odete Henrique, recebemos uma longa missiva de
sentido agradecimento, que traduz a alegria e quanto importante foi
esta campanha solidária para a Escola, comunidade educativa e população local.
Partilhamos alguns extratos que
nos devem fazer refletir sobre a
importância do ato de ajudar e
partilhar com o outro, com o que
necessita, com o que enfrenta
todo o tipo de problemas, mas
que não se deixa resignar. Paralelamente, não podemos ficar
indiferentes à adversidade e aos
contextos em que uma Escola e
o seu projeto se desenvolvem e
são importantes e fundamentais,
numa prática de verdadeira missão a favor das crianças, jovens,
famílias, comunidade, região e seu
desenvolvimento.
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À
Direção da Escola Profissional CIOR
A todos os Irmãos de boa vontade de Famalicão
“A Diretora do Instituto Médio Técnico São Francisco de Assis,…vem
por este meio, comunicar à Direção Profissional CIOR e a todos irmãos
de boa vontade que, no passado dia 11 de Dezembro de 2019 recebeu
um contentor de bens doados a favor do Instituto Médio Técnico Profissional São Francisco de Assis, Mumemo, a todos os carenciados do
Bairro 4 de Outubro e a muitos destinatários da missão da Congregação
das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição.”
“Em gesto de reconhecimento pelo amor, dedicação, generosidade, determinação e empenho da Direção da Escola Profissional CIOR,
… bem como a todas as Empresas e pessoas singulares, que de forma
árdua trabalharam, de modo a merecermos os bens doados, e o contentor chegasse ao destino, a todos venho por este meio manifestar a
nossa gratidão. Deus vos recompense.”
“Este Instituto está situado no Bairro 4 de Outubro, no Distrito de
Marracuene, Província de Maputo. Surgiu na consequência das cheias
de 2000 a 2001 que fustigou a zona de sul de Moçambique, deixando
muitas famílias desalojadas, em particular o Bairro de Chamanculo “C”.
“As Irmãs com ajuda das pessoas de boa vontade mataram fome,
sede, assumiram os primeiros socorros no combate às epidemias que
iam nascendo próprias deste tipo de situação desumana.”
“Na sua tenra idade, a Irmã Francisca começou a gastar a sua vida ao
serviço dos mais necessitados. Trabalhou responsavelmente na devastação das matas do Bairro do Mumemo, onde com a graça de Deus, escapou às mordeduras de várias serpentes que ali habitavam, colaborou
arduamente no processo de construção das primeiras 700 casas, carre-

COM MUITO GOSTO,

Dizemos Nós.

gando o material de construção (cimento, varões, madeiras, cantoneiras,
pedra, areia, mobiliário necessário para equipar as instalações), plantar
e organizar o jardim em todo o Bairro…”
“Hoje a graça de Deus caiu sobre os pobres da Escola Profissional São
Francisco de Assis, Mumemo, agora Instituto Médio Técnico São Francisco de Assis e sobre quantos residem no Bairro 4 de Outubro, Mumemo,
com a generosidade de todos que de boa vontade, foram doando os seus
bens a favor destes que a sorte lhes negou.”
“Agradecida por este gesto que revela proximidade, dirijo-me a vós
caríssimos irmãos que tomastes a iniciativa de vestir os desnudados de
quantos clamam socorro; ajudar no material escolar de forma a reduzir
a problemática dos casamentos prematuros; a motivar os alunos, evitando, assim, as desistências por falta de condições para continuar com os
estudos e a realizarem os seus sonhos; a equipar a biblioteca, para que
busquem o conhecimento; a equipar a informática, para que a teoria e a
prática sejam conciliadas. Muito obrigada”.
“Foi uma alegria enorme, quando todos nós, vimos o contentor entrar no recinto escolar. Uma receção calorosa, muita dança, muita festa,
própria da cultura africana. Na verdade só quem ama, partilha, compreende, sacrifica a vida, vive na pele a dificuldade do outro e deseja a
felicidade do outro. Deus a todos vos recompense, este gesto não ficará
indelevelmente marcada na vida dos pobres, a quem servis, mas também
nas nossas memórias.”
“…Quando volto para o Gabinete, aparece um Professor para me chamar, pois, estavam dois alunos na disputa, embora tivessem recebido
o material que tinha dado, um tirou o lápis do colega, para dar ao seu
irmãozinho que não ia à escola por falta do mesmo. Puseram-se em se-

guida, a lutar até ao ponto de rasgarem os seus uniformes escolares…”,
assunto que foi necessário envolver os pais e encarregados de edução.
“Tenho a honra de comunicar também que, os bens enviados todos
chegaram, embora alguma louça tenha chegado quebrada. Beneficiaram-se destes, não só a Escola Profissional, como também ao Lar feminino, Maria Clara, Mumemo, com capacidade de 150 meninas, ao Lar
masculino, São Francisco de Assis, Mumemo, também com capacidade
de 150 rapazes, o Orfanato Casa Madre Maria Clara, com capacidade
de 100 meninas, os funcionários da Escola Profissional, os funcionários
da Padaria das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras, Mumemo e os pobres
(crianças, e velhinhos) do Bairro de Chamanculo “C”, que servimos a refeição diária, na Ação Fraternal Madre Maria Clara, em Maputo. Os bonés e os chinelos também partilhei com os pobres de Projeto “Mateus
25”. É um projeto concebido pela Santa Sé, para acolher os meninos da
rua.”
Saudações fraternas.”
Maputo, 12 de fevereiro de 2020
Irmã Francisca Odete Henrique

AD&JP
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EM FOCO
Aluno da CIOR é
EMBAIXADOR DO PROGRAMA
ERASMUS+
Miguel Rodrigues, aluno da nossa escola a
frequentar o curso de Produção Metalomecânica, foi selecionado para ser, durante 2020,
um embaixador do programa Erasmus+/Educação e Formação ao integrar o grupo dos 15
EuroApprentices nacionais, com base na sua
competência, experiência e boas práticas adquiridas na CIOR.
A rede dos EuroApprentices incentiva formandos que efetuaram uma mobilidade de
formação/estágio no estrangeiro, e Miguel
Rodrigues efetuou o seu estágio o ano passado numa empresa na Grécia, a trabalhar
em conjunto a nível nacional e internacional,
para encorajar outros colegas a aproveitar as
oportunidades do programa Erasmus+ para
formandos do Ensino e Formação Profissional.
Todos os anos, esta rede europeia junta formandos num Encontro Anual, realizado em
diferentes locais da Europa. O encontro é uma
oportunidade para os jovens estudantes de
diferentes países partilharem as suas histórias
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individuais de sucesso de mobilidades no
estrangeiro, divulgar boas práticas, conhecerem outros formandos e aprendizes europeus de modo a reforçar a sua identidade
enquanto Rede Europeia.
Para Miguel Rodrigues esta é uma “oportunidade única” para continuar a sua experiência e “partilhá-la com orgulho”, representando a CIOR e a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação.
“A nomeação do Miguel Rodrigues, como
membro desta rede europeia, sendo motivo
de contentamento e orgulho para a Escola,
não é, para nós, uma surpresa. É o reconhecimento do histórico, do trabalho e das
dinâmicas desenvolvidos pelo Gabinete de
Projetos da escola ao longo de muitos anos
no que se refere aos programas de mobilidade no espaço europeu, no âmbito do Erasmus+”, realçou o diretor da Escola, Amadeu
Dinis.
GC

Curso de Eletrónica Colabora com
Clube de Robótica
No decurso do segundo período letivo, a CIOR colaborou
com o agrupamento de escolas
D. Maria II com o objetivo de
apoiar a criação de um Clube de
Robótica.
O desígnio desta colaboração, que contou, também, com
o apoio da Câmara Municipal
de V. N. de Famalicão e a empresa Continental, foi o de dotar os alunos de um clube com
competências de soldadura de
componentes eletrónicos e programação com o intuito de participar na RoboParty, organizada pela Universidade do Minho.
Para tal, foram realizados
quatro workshops: dois nas escolas do agrupamento e dois no
nosso laboratório de eletrónica.
Nos workshops realizados
nas escolas do agrupamento,
foram demonstradas as atividades a desenvolver na RoboParty
e as capacidades do robô, com
a colaboração de alguns alunos
da turma do 11º ano de Eletrónica, EL25. Já nos workshops
realizados na CIOR, os alunos
do agrupamento foram acompanhados pelos alunos da turma de Eletrónica do 10º ano,
EL26, que os guiaram na construção de um pisca-pisca, para
desenvolver as competências
da soldadura e identificação de
componentes eletrónicos, e a
programação de um robô, competência bastante requisitada
pelo tecido empresarial e que
permite o desenvolvimento do
raciocínio, criatividade e pensamento crítico.
Foi muito gratificante constatar o entusiasmo e o empenho
dos alunos, quer do agrupamento D. Maria II, quer das turmas de Eletrónica, fundamentais neste processo.
Pedro Veloso, professor
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Em Foco
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ALMOÇO DE NATAL

CIOR ENTREGA PRÉMIOS AOS
SEUS MELHORES ALUNOS
O almoço de Natal da nossa escola, realizou-se, no dia 17 de dezembro
de 2019, nas instalações da escola, juntou toda a sua comunidade escolar em torno dos valores e espírito próprios da quadra natalícia.
A direção da Escola aproveitou também este evento de encontro, confraternização e convívio para premiar os seus alunos, atribuindo-lhes o
prémio de mérito escolar, o prémio dos melhores alunos das diferentes
turmas e cursos e o prémio aos alunos que souberam trazer colegas consigo para frequentarem o ensino profissional na CIOR.
“Reconhecer e celebrar o mérito, premiar o empenho, o trabalho, o
comportamento, a dedicação e os resultados alcançados, para além de
um ato de elevado valor pedagógico é também uma mensagem de estímulo para toda a comunidade escolar”, afirmou Amadeu Dinis, diretor
da escola. Neste contexto, o prémio de mérito referente ao ano letivo

passado foi atribuído aos alunos João Saldanha, do curso de Eletrónica,
Automação e Comando, e Carlos Sá, do curso de Produção Metalomecânica.
Após o almoço, o resto da tarde foi preenchida com vários concursos,
intercalados por momentos de animação, tendo por base mensagens de
Natal suportadas em poemas, desenhos ou pinturas, bolos, arranjos e
enfeites, numa “prática colaborativa e criativa de acordo com o perfil
pessoal e profissional que pretendemos para os nossos alunos”, referiu,
por sua vez, o diretor pedagógico, José Paiva, acrescentando que, “sempre que possível, é importante saber juntar o útil ao agradável, sendo o
Natal um dos bons momentos.”
GC
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Em Foco

Ensino à Distância
Uma Escola que viaja para além das paredes da Escola, vencendo as barreiras geográficas da distância
O Ensino à Distância (E@D) é uma oferta educativa e formativa que
funciona através de uma plataforma digital, constituída por salas de aula
virtuais, organizadas por público-alvo, ano e ciclo de escolaridade, com
recurso a formas de trabalho síncronas e assíncronas.
Desde 16 de março que as escolas portuguesas, de todos os níveis de
ensino estão encerradas por decreto governamental. O E@D, na modalidade de e-learning, a par do regresso da telescola, foi solução encontrada para que o ensino/aprendizagem continue a acontecer.
Com as escolas fechadas e a obrigatoriedade de se adaptar ao ensino
à distância, a educação viu-se impelida a atualizar-se, renovar-se e melhorar as suas competências digitais. A tutela diz ser “uma oportunidade
de trazer à Educação inovação, inclusão, flexibilização, abertura e personalização de percursos de aprendizagem”.
Mas, naturalmente, a questão que se coloca é se os professores e os

alunos têm as competências digitais que lhes permitam ter sucesso no
ensino online. E as famílias possuem equipamentos e acesso à rede suficiente para o ensino à distância? E a exposição e segurança online dos
mais jovens está assegurada?
Os dados mais recentes sobre a literacia digital dos alunos do 3.º ciclo,
professores e recursos das famílias indicam que o país tem as condições
necessárias para o E@A da larga maioria da população escolar. Ainda
assim, três por cento dos alunos não têm acesso a pelo menos um computador, facto que tem que ser tido em conta num sistema de ensino
inclusivo.
Muitos são os obstáculos que se colocam! Devemos, no entanto, focar-nos na resolução dos problemas e fazer o melhor possível para todos. A nossa escola está focada em proporcionar ferramentas que permitam colmatar as dificuldades, emprestando equipamentos aos alunos
que não os têm, dotando os mesmos de acesso à internet e dando apoio
e formação a todos que necessitem.
Já decorreram duas sessões de formação, ministradas pelo professor
David Silva, que não tem mãos a medir! Nestas formações foi explicado o funcionamento das plataformas definidas, pela nossa escola, para
o desenvolvimento de sessões de trabalho: Moodle, Google Hangouts
Meets e Classroom.
CR

CIOR Desmantela Salas De
Informática Para Distribuir
Computadores A0s Seus Alunos
Mais Carenciados
A Escola Profissional CIOR procedeu ao desmantelamento, nas suas
instalações, de três salas de informática para distribuir os respetivos computadores pelos seus alunos mais carenciados, sem recursos informáticos
e sem acesso à internet.
“Para além de manifestarmos a consciência e a responsabilidade social
da Escola, não podemos deixar nenhum aluno ou família para trás neste
momento de emergência e de crise que vivemos”, afirmou o diretor da
Escola, Amadeu Dinis.
Com este procedimento, a Direção da CIOR tenta assegurar a efetiva
“igualdade de oportunidades e natureza inclusiva” deste estabelecimento de ensino, na dinâmica e operacionalização da modalidade de ensino à
distância dirigido a todos os seus alunos.
Neste contexto, e após um levantamento efetuado foram distribuídos,
numa “operação relâmpago”, por alunos dos diferentes cursos, anos e
turmas 70 computadores e respetivas pen wireless USB para acesso à
internet sem fios.
No decorrer deste terceiro trimestre o ensino à distância ministrado
pela CIOR está a desenvolver-se através de aulas/sessões de trabalho síncronas e assíncronas com base em metodologias e estratégias ajustadas
e específicas, com recurso a diferentes plataformas digitais.
GC
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Cior Desenvolve Ações
Promotoras da Inclusão Social
No âmbito de um projeto de
turma, desenvolvido pelos alunos do Curso de Educação e Formação de Cuidadores de Crianças e Jovens, a Escola Profissional CIOR, na quadra natalícia,
acolheu utentes das instituições
famalicenses APPACDM e AFPAD.
Com este projeto, a CIOR pretendeu criar dinâmicas e práticas
de intervenção com associações famalicenses ligadas à solidariedade
social, promovendo a inclusão, pois, segundo Arcélio Sampaio, Coordenador dos Cursos de Educação e Formação, “as dinâmicas promotoras

da inclusão deverão ser assumidas de forma permanente e ativa
pela Escola e pela Comunidade”.
Este projeto, por outro lado,
enquadra-se também no perfil
que a CIOR pretende para os seus
alunos - competentes, criativos,
cumpridores e comunicadores
- e nas linhas de ação, objetivos
e metodologias do Programa
Acompanhar, promovido pela Câmara Municipal de V.N. de Famalicão.
GC

CIOR ECO-ESCOLA

CNC3 Contribui Para o
Desenvolvimento de Consciência
Ambiental na Escola
A turma CNC3 - Operador de Máquinas e Ferramentas CNC do Curso
de Educação e Formação - envolveu-se de forma ativa no Projeto Eco-Escolas e abraçou com entusiasmo a iniciativa “Os Suspeitos do Costume”, que consiste na identificação e sinalização de localidades com lixo
para posteriormente se realizar um roteiro e proceder à limpeza desses
locais, identificando os materiais poluentes encontrados e colocando sinalética nos mesmos locais de forma a prevenir futuras descargas.
Fica aqui apenas um cheirinho, contributo dos alunos da turma que
abriram mão dos seus tempos livres, para, a pé, de bicicleta, encontrar
locais com lixo dentro das suas localidades.
Paralelamente os alunos procederam a uma melhoria dos sacos ecopontos das salas de aula, provendo-os de uma estrutura em arame de
forma a mantê-los sempre abertos e tornar a reciclagem mais apelativa.
Fizeram igualmente avisos de forma a contribuir para
a sustentabilidade da escola e do planeta: avisos de
poupança de água para colocar nas casas de banho,
para poupança de energia (desligar as luzes e ar condicionado) e manutenção dos espaços limpos (não
deitar lixo para o chão).
E, como este projeto é um projeto de todos, as
disciplinas de Práticas Oficinais, Programação e Maquinação e Desenho técnico deram um contributo
indispensável à iniciativa com a construção de quatro
ecopontos comunitários a colocar nos espaços comuns da escola. Para tal, os alunos fizeram a estrutura recorrendo a ferro e alumínio e revestiram-na a
madeira. Os ecopontos encontram-se neste momento
em fase de finalização, aguardando contributo da turma CCJ2 que fará os acabamentos ao nível de pintura

e decoração.
Por fim, criaram, projetaram e desenharam o código Eco-escola da
escola acompanhado do slogan:
“Poupa o que é teu, preserva o que é nosso!
Recicla!
Respeita!
Reinventa!”,
que
está exposto à entrada
do pavilhão duzentos e
seis.
Façamos o mesmo!
Natália Luciano,
professora
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GIL VICENTE
Sempre Atual
No dia 11 de fevereiro, as turmas finalistas dos cursos CEF, Cuidadores de Crianças e Jovens, CCJ1, e a turma de Operador de Máquinas e
Ferramentas, CNC3, deslocaram-se à cidade do Porto com o objetivo de
assistir à peça “Auto da Barca do Inferno” de Gil Vicente. Esta atividade
realizou-se no âmbito da disciplina de Português, inserida no Módulo 6
“Textos Dramáticos”, promovida pela companhia de teatro Contrapalco.
“O Auto da Barca do Inferno” é um auto de moralidade representado
pela primeira vez em 1517. Numa época em que a arte literária se começava a apurar (século XV e o arranque da aventura dos Descobrimentos
serviam de inspiração), Gil Vicente era uma voz única e sonora quanto baste na corte portuguesa. As suas peças de teatro são um quadro
apurado de um outro Portugal, em que as personagens-tipo conseguiam
concentrar em si todos os defeitos e todas as qualidades das várias classes sociais. Na travessia de barca que sucede o último fôlego, um Anjo e
um Diabo preparam o julgamento e é nestas argumentações, por vezes
ridículas, por vezes sérias demais, que descobrimos os destinos das personagens. No fim, porque a moral é implacável e os pecados têm que ser
redimidos, o destino de quase todos é o mesmo: as portas do Inferno
abrem-se para a maioria.
Cinco séculos depois da sua primeira apresentação pública, o Auto
da Barca do Inferno continua a cumprir o seu objetivo de moralizar, de
ensinar e de satirizar a realidade, porque afinal de contas Portugal continua o mesmo.

Todos os alunos consideraram a participação nesta atividade muito
interessante e divertida, pois puderam aprofundar os conhecimentos
adquiridos em sala de aula. Os atores interagiam com o público, tornando a peça mais atrativa. No final da peça, houve momentos para tirar
também dúvidas com os atores e para a foto da praxe. Tivemos ainda a
oportunidade de conviver com alunos de outras turmas e também pudemos conviver com os professores.
Rui Gomes e João Ferreira, CNC3

CEF Assiste à Peça
“Bullying – Uma História de Hoje”
No dia 11 de fevereiro, as turmas do primeiro ano do curso de
Educação e Formação, CCJ2 e CNC4, deslocaram-se ao Auditório da Junta de Freguesia de Paranhos, no Porto, para assistir à
peça de teatro “Bullying - Uma história de Hoje”, promovida pela
companhia de teatro Contrapalco. Esta atividade realizou-se no
âmbito do módulo 2 “Textos narrativos e de teatro” da disciplina
de Língua Portuguesa.
A peça retrata a história de um jovem que é vítima de Bullying
por um grupo de amigos. Será que sabemos tudo o que se passa
nas escolas? Na vida de quem julgamos estar em segurança? Esta
é a história de Pedro. Uma história como tantas outras espalhadas pelo país e pelo Mundo. Uma história de alguém que se esconde para não ser maltratado. Que baixa a cabeça para não ser
notado. Que não fala para não ser humilhado. Razões para isso?
Nenhumas. Humilhação gratuita feita normalmente por um grupo anónimo que se quer evidenciar perante os outros. Rodrigo
é o nome do líder do grupo desta história, um adolescente sem
arrependimentos, sem moral, que vive para mostrar uma força
que não tem.
Mas haverá saída? Será a violência um esconderijo para algo que quer
esconder? Um desfecho imprevisível para Pedro e para Rodrigo, que certamente mudará da vida de ambos.
Todos os alunos gostaram desta atividade, pois consideraram[ 12 ]

-na uma representação magnífica. Desta forma, puderam consolidar os
conhecimentos adquiridos em sala de aula, ao nível do texto dramático,
bem como, refletir sobre uma temática tão presente no dia a dia de muitos jovens, o BULLYING.
CCJ2 e CNC4

PROJETO DESENVOLVIDO PELA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

PARLAMENTO DOS JOVENS
À semelhança dos anos transatos, a nossa escola participa no projeto desenvolvido pela Assembleia da República: Parlamento dos Jovens.
Este projeto tem como objetivo promover e incentivar o trabalho democrático dos alunos do Ensino Básico e Secundário, através da simulação
do processo das Eleições Legislativas de Portugal.
Este ano, o tema proposto foi a violência doméstica e o namoro, o
qual foi previamente apresentado e discutido em todas as turmas, sob a
orientação dos orientadores educativos que, em conjunto com os delegados de turma que constituíram a Comissão Eleitoral, lançaram o repto
aos alunos para participarem neste projeto. O resultado não poderia ter
sido melhor, pois as turmas mobilizaram-se e constituíram quatro listas,
conseguindo ultrapassar a dificuldade de cumprirem os critérios de paridade, aliando-se a membros de outras turmas.
O processo de idealização e construção das propostas foi trabalhoso,
mas profícuo. Assistimos ao debate de ideias em grupo e à organização
dos elementos das listas de forma justa e estratégica.
Iniciada a campanha eleitoral, as propostas e a constituição das listas
foram publicitadas na escola, quer através de cartazes quer através da
apresentação presencial dos elementos das listas nas salas de aula. Na
sessão dinamizada pela deputada do Bloco de Esquerda, Alexandra Vieira, no Auditório dos Bombeiros Voluntários de Famalicão, as medidas
puderam ser debatidas pelos elementos das listas, ao mesmo tempo que
lhes foi explicado como funciona o processo das eleições legislativas e,
consequentemente, a constituição da Assembleia da República. Tirando
algumas situações de rivalidade, que fazem parte do processo de debate
de ideias, toda a campanha decorreu dentro da normalidade esperada.

No dia das eleições foi motivador ver o interesse e entusiasmo dos alunos, onde claro não faltou a saudável competição entre listas e apoiantes, os quais cumpriram rigorosamente as instruções dadas pelos elementos da Comissão Eleitoral. A lista vencedora foi a A.
Na sessão escolar estiveram presentes os trinta e cinco elementos
eleitos, os quais elegeram o candidato para presidente da mesa da assembleia: o aluno Tiago Sousa; os deputados para a sessão distrital:
Tiago Oliveira, Beatriz Cruz e o Eduardo Antunes. Foram debatidas e
selecionadas as três medidas que serão defendidas pela nossa escola,
nomeadamente: criação, ao nível concelhio, de uma equipa multidisciplinar - psicólogos, assistentes sociais, GNR/polícia, CPCJ - de apoio às
famílias e/ou pessoas sinalizadas, vítimas da situação em causa; criação
de um código de emergência nacional - como por exemplo: 114 - para localização imediata da vítima em caso de perigo ou agressão (sem necessidade daquela falar), sendo que um código enviaria automaticamente a
localização GPS da vítima à polícia ou à GNR e, por fim, a criação de um
programa escolar, em articulação com o Ministério da Educação, Ministério da Saúde e Polícia, que deverá ser aplicado, desde o ensino básico,
como prevenção da violência doméstica e no namoro.
As sessões distritais do Programa Parlamento dos Jovens foram adiadas, no âmbito das medidas de contenção da propagação do novo coronavírus. Como tal, aguardamos pelo seu reagendamento para que
possamos concluir este processo que foi sobretudo de aprendizagem na
cidadania ativa.
Ana Cunha, professora
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PARTILHAMOS BOAS PRÁTICAS
EM ENCONTRO DE PARCEIROS
EUROPEUS

Uma delegação da Escola Profissional CIOR, constituída pelo seu diretor, Amadeu Dinis, Nilza Jardim, do Gabinete de Projetos, e pelos alunos
Catarina Cruz e Tiago Carneiro, que frequentam o 11º ano dos cursos
de Animação Sociocultural e Mecatrónica Automóvel, respetivamente,
participou, em fevereiro, num encontro de parceiros, que se realizou na
cidade de Samsun, na Turquia.
Este encontro desenvolveu-se no âmbito do projeto Erasmus+, na modalidade ação/chave 2 denominada “Train, work and succeed in Europe”,

tendo como grande objetivo a cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas nos processos de aprendizagem, e metodologias ligadas à formação e preparação para o ingresso no mercado do trabalho.
Esta ação/ projeto, para além da CIOR, contou com parceiros da Turquia, Alemanha, Croácia e Espanha. O próximo encontro realizar-se-á na
CIOR, no mês de novembro.
GC

CIOR PROCURADA POR PROFESSORES E ALUNOS ESTRANGEIROS
PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS
Dois professores do Instituto Pompeu Fabra, da cidade de Badalona,
Catalunha, Espanha, visitaram a CIOR
para contactar com professores desta Escola sobre aspetos relacionados
com metodologias e dinâmicas formativas na área da Metalomecânica,
nomeadamente no que se refere às
ferramentas CNC- Controlo Numérico Computorizado.
Simultaneamente, três alunos,
provenientes do mesmo instituto daquela cidade da província de Barcelona, foram acolhidos pela CIOR para
a realização de estágios, até meados
de março, numa empresa famalicense do setor da metalomecânica.
Na última semana de janeiro e na
[ 14 ]

primeira de fevereiro, a Escola acolheu também um grupo de professores da cidade de Constança, na Roménia, que desenvolveu trabalhos/
projetos nas áreas da domótica e das
energias renováveis.
“A CIOR é cada vez mais procurada
pelos nossos parceiros, porque reconhecem a qualidade da formação
que ministramos, as boas oficinas
e equipamentos que possuímos e a
dinâmica empresarial do nosso município”, justifica Paula Pereira, da
direção da escola e responsável pelo
Gabinete de Projetos.
Estas mobilidades desenvolvem-se
no âmbito do programa Erasmus+.
GC

ES C OL A CO M Q U ALIDADE R E C ON HE C I DA A N Í VE L E UR O P EU

CIOR RECEBE SELO DE
CONFORMIDADE EQAVET
A Escola Profissional CIOR, de V. N. de Famalicão, receberá muito em
breve o Selo de conformidade EQAVET - Quadro de Referência Europeu
de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais - de
acordo com o relatório preliminar elaborado por uma equipa de peritos
independentes e já enviado ANQEP-Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional.
“Para nós, a atribuição deste selo de garantia à Escola, para além de
um ato de reconhecimento da qualidade da educação e formação que
ministramos é também um desafio e um compromisso assumidos por
toda a comunidade escolar e parceiros no sentido de continuarmos a
fazer cada vez mais e melhor”, justifica Amadeu Dinis, diretor da Escola.
Este responsável refere ainda que é fundamental continuar com as
“boas práticas, as melhores metodologias e a inovação permanente tudo
orientado para a obtenção do sucesso nas suas múltiplas dimensões.”
Com base nos diferentes critérios observados e analisados os peritos/
consultores relevaram a boa gestão da Escola, a sua dinâmica de melhoria contínua, as boas práticas e os resultados alcançados, realidades
também resultantes do facto da Escola ter implementado e mantido há
vários anos o Sistema de Garantia de Qualidade, norma ISO 9001:2015,
em alinhamento com o EQAVET.
O Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais foi instituído pela Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2009, no sentido de

melhorar a Educação e Formação Profissional no espaço europeu. Para
o efeito, coloca à disposição das autoridades, das escolas e dos agentes
de formação ferramentas comuns para a gestão da qualidade assentes
numa forte articulação entre os diferentes stakeholders - decisores políticos, organismos reguladores, escolas, alunos/formandos, professores e
formadores, encarregados de educação, empresários e outros parceiros
sociais - e no desenvolvimento, monitorização, avaliação e melhoria contínua da eficiência da oferta formativa.
GC

NO ÂM BIT O DO P R OG R AM A E R AS M US +

MOBILIDADES NA CIOR
Um grupo de cinco de professores romenos do
Liceul Tehnologic de Electrotehnică Telecomunicaţii, da cidade de Constança, terminou na primeira
semana de fevereiro, na Escola Profissional CIOR, V.
N. de Famalicão, uma mobilidade de staff, onde desenvolveram várias atividades e visitas a empresas
e centros de formação da região ligados às áreas de
eletrónica, automação e energias renováveis.
“Há vários anos que se tem mantido e consolidado esta relação de parceria entre ambas as escolas
como processo de compartilha de conhecimentos,
técnicas e metodologias de trabalho em áreas de
formação que nos são comuns”, afirmou o diretor
da CIOR, Amadeu Dinis.
Por sua vez, Manuel Vieira, diretor do curso de
Produção Metalomecânica/Programação e Maquinação acompanhou um grupo de seis alunos da
CIOR que fez um estágio profissional de dois meses
numa conceituada empresa do setor, em Viena,
Áustria.
GC
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ENVIADO PELA ESCOLA PROFISSIONAL CIOR

CONTENTOR COM CARGA SOLIDÁRIA
A grande campanha de solidariedade promovida e organizada, durante vários meses, pela Escola Profissional CIOR, de V. N. de Famalicão,
fez com que a mensagem e o espírito de Natal chegassem mais cedo a
uma escola de Moçambique, com quem a CIOR tem cooperado e está
geminada.
O contentor, com várias toneladas de material didático, livros, ferramentas, material informático e outros bens, chegou ao seu destino: Ins-
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tituto Médio Técnico Profissional São Francisco de Assis, localizado em
Marracuene, província de Maputo, Moçambique.
“Só nós é que sabemos e sentimos quanto significa e quanto para
nós, escola e comunidade, é importante esta dádiva solidária”, afirmou
a Irmã Francisca Henrique, diretora da escola moçambicana, realçando
o seu “contentamento e agradecimento para quem a milhares de quilómetros, nos ajuda, nos apoia e nos abraça, sempre unidos pela história e

CHEGA A ESCOLA DE MOÇAMBIQUE
pela língua”, conforme é referido pela CIOR em nota de imprensa.
Por sua vez, Paula Pereira, da direção da Escola Profissional CIOR, afirmou que esta foi uma campanha que mobilizou toda a comunidade educativa,
empresas, instituições e cidadãos do município e da região. Esta responsável pela Escola referiu ainda que, “dada a natureza e alcance, muito provavelmente, esta campanha foi das maiores efetuadas na região e no país”.
Para o final feliz desta iniciativa solidária, e de acordo com a referida nota de imprensa, foi fundamental o apoio e a colaboração de todos os intervenientes, com uma palavra de apreço ao grupo empresarial famalicense S. Roque - Máquinas e Tecnologia Laser, S.A, que assumiu toda a complexa
logística relacionada com a expedição e transporte.
CR
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ESTÁGIOS NA EUROPA
Berlim, Alemanha
Berlim é uma cidade enorme que apresenta grandes diferenças entre a vida noturna e a vida diurna. À noite conseguimos ver o brilho da cidade, enquanto que de dia tudo se
torna muito movimentado por causa do trabalho e também
do turismo, pois muitas pessoas preferem andar de transportes públicos para chegarem aos seus destinos de forma
mais facilitada e mais rápida.
Ao longo dos dois meses, visitamos alguns monumentos,
restaurantes, bares e cafés. Nesse período, pudemos pôr em
prática a língua inglesa, pois só desta forma podíamos comunicar quer com os colegas alemães, no local de estágio,
quer com as outras pessoas que encontrássemos no dia a
dia.
Esta experiência para nós foi muito interessante, porque
adquirimos conhecimentos vários, contactamos com novas
culturas e pessoas. Também ficamos a saber como é viver
noutro país de forma independente, longe da nossa família. Assim tornamo-nos mais responsáveis e maduros. Esta
aventura ficará para sempre nas nossas memórias, quer
pelos conhecimentos adquiridos neste período quer pelos
laços de amizade que criamos entre nós.
Tatiana Sousa, José Carvalho, Luís Gomes, Bruno Sampaio, Rúben Vidal,
Hugo Fernandes da turma MA11

Viena, Áustria
Foi de madrugada que os alunos da turma de Produção Metalomecânica, PM4,
chegaram a Viena, na Áustria para participarem na mobilidade Erasmus+.
Tudo acabou por decorrer com normalidade, apesar do muito frio que se fez sentir.
Não faltaram as habituais compras de supermercado e o primeiro jantar cozinhado - uma feijoada à portuguesa - na casa, que foi deles por cerca de dois meses.
Toda a experiência decorreu dentro do esperado e os alunos consideraram que se
tratou de uma experiência extraordinária!
GC
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Vicenza, Itália
TESTEMUNHOS
NUNO PEREIRA (17 anos)
Sobre esta experiência que realizei no
âmbito do programa ERASMUS, ainda
que fosse o primeiro ano e a primeira vez
a ir para fora do país, achei uma experiência muito boa. Independentemente do
que nos levou a vir embora, gostei imenso
e acho que todos os alunos que tiverem
essa oportunidade escolar que a aceitem,
pois vão gostar imenso tal como eu e os
meus colegas. Desta forma, também irão
conhecer sítios que provavelmente nunca pensaram possível.
RAFAEL PALHA (17 anos)
Gostei muito da minha experiência. Nunca pensei ser tão bem-recebido pela oficina que sempre me ajudou. Gostei de conhecer novos locais,
uma nova gastronomia e uma forma diferente e ao mesmo tempo muito
idêntica à nossa forma de trabalhar.
Só posso agradecer à escola pela oportunidade que me foi dada de fazer este Erasmus em Itália, foi uma
experiência única.
AMARO CARVALHO (18 anos)
Cheguei a Itália, à cidade de
Vicenza, no princípio do mês de
janeiro. Não falava o idioma, mas
estava entusiasmado e expectante com o que estes dois meses tinham reservado para mim.
O meu primeiro contacto com
esta cidade foi muito positivo.
Rapidamente me apaixonei pela

cidade.
Com este estágio não só desenvolvi a
minha aprendizagem, como adquiri novas
aptidões profissionais e novos interesses
relacionados com o meu curso.
Estes dois meses de Erasmus em Itália
permitiram-me não só realizar um estágio, mas também conhecer a cultura italiana, conhecer os seus costumes, os seus
hábitos e a sua língua. Desta forma tentei
aproveitar ao máximo o meu tempo livre.
Na minha opinião o Programa Erasmus dá-nos uma oportunidade única que deve ser aproveitada ao máximo pelos estudantes. A minha experiência como aluno Erasmus superou todas as minhas expectativas e
foi uma experiência muito enriquecedora tanto a nível profissional como
a nível pessoal.
DIOGO SILVA (17 anos)
Este estágio proporcionado pelo programa Erasmus + em parceria
com a Escola Profissional CIOR permitiu-me não só evoluir ao nível de
formação profissional como criar boas memórias. É algo que todos os
estudantes devem experimentar, pois concedeu-me uma aquisição de
conhecimentos complementares à minha formação. Temos que aprender a “sair da nossa zona de conforto” e promover a nossa capacidade
de adaptação. Esta foi uma experiência incomparável.
DIOGO FERREIRA (18 anos)
Esta viagem, para mim, foi uma experiência um pouco complicada no
início, mas que foi melhorando ao longo do tempo. Tive experiências
que talvez nunca mais na vida terei e essas são as memórias que trouxe
comigo. Foi uma experiência muito boa num país onde espero um dia
poder voltar.

ANDRÀ TUTTO BENE
Quando a minha colega Natália me perguntou qual a colaboração que
daria para o nosso Jornal Leituras, inevitavelmente o meu pensamento recuperou as belas lembranças da viagem em janeiro a Itália quando
acompanhei um grupo de alunos da minha direção de turma finalista,
MA12.
Podia escrever sobre a situação que o país enfrenta, mas resolvi deixar
essa oportunidade para quem efetivamente a está a viver e que prontamente disse sim quando a contactei, a minha colega de profissão Simona, com quem tive o privilégio de visitar Verona. Eu gostaria de partilhar
convosco um episódio, tal e qual uma situação cinematográfica, que vivi
no segundo dia que lá cheguei.
Muito cumpridora com os horários, porém o pequeno almoço é uma
das minhas refeições favoritas (assim como o almoço, o lanche e o jantar) e como demorei um pouco mais, tive que pedir na receção para chamar um táxi. Entrei apressadamente no táxi, recebi um telefonema dos
meus alunos (que também estavam atrasados) e guardei o telemóvel no
bolso do sobretudo (achei eu). O taxista, simpaticíssimo, pediu a morada
(que estava errada) e tentou disfarçar o facto de ser a cinco minutos a
pé para que eu não me sentisse tão mal. Paguei, saí e despedi-me do

Matteo com toda alegria possível espelhada num sorriso amarelo pela tarifa
obrigatória que tive de pagar por dois minutos de viagem... Logo que o táxi arrancou, pensei: “tenho de ligar aos alunos.”
Pois, é verdade! O telemóvel tinha ficado
no táxi do Matteo. Ainda era muito cedo,
algumas lojas não tinham aberto e eu só
pensava como vou resolver a situação e recuperar o telemóvel o mais rápido possível. E, então, finalmente chego ao ponto principal do que vos
quero contar: encontrei pessoas tão simpáticas, generosas e prestativas
que me diziam para não me preocupar e repetiam, andrà tutto bene!
E assim foi, dias maravilhosos, uma aprendizagem incrível, uma prenda de anos antecipada e um enriquecimento pessoal único. Junto uma
foto, a mais descuidada e esclarecedora do meu sentimento. Sobre a
cidade de Veneza porventura já tudo terá sido dito, porém tomo a liberdade de acrescentar: devia ser obrigatório não morrer sem conhecer
Veneza.
Susana Maia, professora
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Visita de Estudo ao Pavilhão do

Conhecimento e Museu da
Eletricidade, em Lisboa
Sexta-feira, 31 de janeiro, foi dia de Visita de Estudo ao Pavilhão do
Conhecimento e Museu da Eletricidade, em Lisboa. A Escola Profissional
CIOR proporcionou a referida visita, no âmbito do Plano de Atividades do
curso Técnico de Produção Metalomecânica - Programação e Maquinação CNC (turmas PM5 e PM6), do Curso Técnico de Instalações Elétricas
(turmas IE17 e IE18) e do Curso Técnico de Eletricidade Automação e
Comando (turmas EL24 e EL25).
A partida ocorreu bem cedo, pelas 07:30 horas. O dia foi bem preenchido e as visitas muito interessantes e proveitosas para todos.
A chegada a Famalicão deu-se pelas 21:00 horas, mas o cansaço não
se fez notar a julgar pelos rostos alegres de todos quantos participaram.
Manuel Vieira, professor
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Em Foco

Uma Tarde Com os Bombeiros
da Nossa Cidade
Pouco passavam das 14.15h quando, pé ante pé, e ordeiramente,
como não poderia deixar de ser, nos deslocamos até ao quartel dos
Bombeiros Voluntários de Famalicão onde fomos recebidos, de forma
calorosa, pelo Sr. Comandante Sérgio Gomes.
Feitas as boas-vindas, dois bombeiros daquela corporação que conduziram-nos pelos corredores, cómodos e espaços do quartel, mostrando
sempre recetividade e respondendo às nossas (muitas) questões colocadas, a maioria, acreditamos, pertinentes.
Após a visita às instalações, fomos encaminhados para o auditório da
corporação, onde participamos num pequeno workshop prático de primeiros socorros.
Tivemos assim a oportunidade de conhecer e compreender a dinâmica do dia a dia de uma corporação de bombeiros, bem como ver, em
primeira mão, os vários recursos à disposição das populações para fazer
face a uma situação de emergência. Também o workshop de primeiros
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socorros, ministrado por profissionais experientes constituiu uma mais-valia para a consolidação de procedimentos práticos de emergência
trabalhados em contexto de prática simulada na sala de aula, com o professor Arcélio Sampaio.
Mais do que ganharmos novas competências, era bem visível em todos nós o reconhecimento do papel fundamental e indispensável dos
bombeiros portugueses no zelo pela saúde e segurança das populações.
O tempo passou a voar e eram já 17h quando foi retomado o caminho
de regresso à escola.
Na despedida, tão efusiva quanto a receção, ficou a promessa de uma
nova visita, quem sabe já no próximo ano letivo.
Até já e obrigado(a)!
Turma TAF1

4 th HTEC SKILLS CHALLENGE
Alunos das turmas PM4 e PM5, do Curso Profissional de Metalomecânica, estiveram presentes nas instalações da HAAS-Portugal em Vila do
Conde, para assistir ao “4th HTEC SKILLS CHALLENGE”.
O evento testa as competências de alunos dos cursos de formação em
programação CNC, quando confrontados com a execução, rigorosa, de
uma peça com o tempo limite de 4 horas.
A experiência, como espetadores, foi ótima. No próximo evento, a
CIOR lá estará para mostrar a sua força!
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Ciência
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aos Quadrados

Arcélio Sampaio, professor
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L i v r e - Tr â n s i t o
U M C O (N)V I D (TE) À
RESPONSABILIDADE

COVID-19 é, sem dúvida alguma, o nome de que mais se ouve falar
neste início de ano.
Significado de alarme para uns, preocupação para outros, mas também, ainda e infelizmente, desvalorização para muitos.
Este é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), à doença provocada por um novo tipo de coronavírus (SARS-COV-2) e que pode causar infeção respiratória grave no ser humano,
como a pneumonia.
O vírus responsável por toda esta inquietação foi identificado, pela primeira vez no ser humano, no final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan,
tendo, entretanto, alastrado para muitos outros países, em vários continentes, e a um ritmo tal que a OMS, apesar de alguma relutância inicial,
acabou por classificar este surto como uma pandemia.
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Pois bem, esta propagação deve ser, efetivamente, motivo para preocupação, mas, sobretudo, deve servir como um apelo à responsabilidade
que, cada um de nós, tem na contenção da propagação deste microrganismo.
Mas, porque tudo no início parecia muito distante e abstrato, e porque uma analogia perfeita para muitos dos portugueses é a figura bíblica
de S. Tomé, que só acreditava vendo, deixo-vos aqui alguns números, os
mais atuais possíveis à data deste artigo, não para provocar mais receio
ou gerar qualquer tipo de pânico, mas sim para vos incutir e relembrar
que não devemos subestimar aquele que, apesar de invisível, num espaço de pouco mais do que 4 meses, infetou mais de 2.000.000 pessoas.
Se quando comecei a escrever este artigo a grande fatia quer de infetados, quer de óbitos se situavam na longínqua China, hoje, na nossa

Arcélio Sampaio, professor

União Europeia, os números assumem contornos assustadores. Aqui, as
situações de países como Itália, com mais de 18.000 mortes e cerca de
145.000 infetados, e Espanha, com mais de 15.000 mortes em mais de
150.000 infetados, são as mais alarmantes, embora também França e
Alemanha apresentem também números preocupantes.
E em Portugal?
No nosso país existem, à data, à volta de 15.000 casos confirmados de
COVID-19, mais de 400 óbitos e apenas 233 recuperados. No entanto,
existem muitos mais casos suspeitos a aguardar resultados de análises.
Do ponto de vista geográfico, a maioria dos casos confirmados mantêm-se no norte do país, seguido da Região de Lisboa e Vale do Tejo,
embora todas as regiões do país, incluindo as regiões
autónomas dos Açores e da Madeira, apresentem casos de infeção.
O nosso concelho, sim, Vila Nova de Famalicão,
encontra-se na lista das regiões mais afetadas pela
pandemia a nível nacional, com 180 infetados confirmados e vários óbitos.
A Ministra da Saúde, Marta Temido, tinha assumido, nos finais de março, que “É inevitável que entremos na fase de mitigação dentro de horas, ou dias”,
esclarecendo que a “dinâmica da situação epidemiológica está a ser muito rápida”. A fase de mitigação é
a mais grave antes da recuperação e este foi o mote
para o encerramento precoce das atividades letivas
presenciais nas escolas, para a declaração do estado
de emergência nacional e para o forte aconselhamento ao isolamento social e ao “ficar em casa”.
Efetivamente, apesar da esperança estampada nas
janelas por este país fora sob a forma de arco-íris,
assistimos, ao longo de março e também neste início de abril, a um aumento exponencial do número
de infetados, uma vez que a propagação da doença
tem origem comunitária, ou seja, qualquer cidadão
poderá ser fonte de possível contágio. E com esse aumento surgiram os primeiros óbitos provocados por
esta doença.

Os debates, esses, são uma constante. As atualizações diárias. Nos
media, nas redes sociais, nas conversas de corredores temos assistido
a um conjunto de desabafos e exigências para com os nossos governantes, mas, particularmente para com os responsáveis pelo nosso Sistema
Nacional de Saúde (SNS), para que deem a resposta adequada que o problema exige e solucionem o problema.
Apontamos, inclusive, (e porventura bem, em alguns casos) lacunas
sérias que o sistema apresenta (ou apresentou) na contenção desta pandemia. No entanto, não podemos, não devemos baixar a cabeça e “assobiar para o lado”, descartando-nos das nossas responsabilidades.
Como é possível pedirmos satisfações e exigir ação ao Governo, à DGS,
aos profissionais de saúde, se não respeitamos e valorizamos o perigo que esta doença oferece para a nossa comunidade? Como é possível criarmos resistência
a procedimentos tão elementares como higienizar as
mãos e desinfetar espaços, manter o distanciamento social, ou protestar contra o cancelamento de
eventos com grande aglomeração de pessoas como
concertos ou ainda o fecho dos centros comerciais?
Ou ainda aceitar que a Páscoa este ano não se pôde
realizar segundo as tradições familiares e religiosas?
Com o terceiro período a iniciar, em moldes a que
não estamos – professores, alunos e encarregados de
educação – habituados, cabe-nos aceitar a inevitabilidade desta situação ímpar e cumprir com a nossa
parte. Afinal não nos pedem muito. Apenas que salvemos o país (e o mundo) confortáveis e recolhidos
em nossas casas.
É por isso urgente que os portugueses, e os jovens
(e alunos) em particular, compreendam que nesta
fase é necessário ainda mais contenção, civismo e
sentido de responsabilidade, para fazer face à pandemia, mas também cumprir para com as nossas obrigações como, entre muitas outras, dar seguimento ao
ano letivo.
Cuidem-se, pois assim também cuidam de Portugal.
[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

Daily-English
MY LIFEMAP
A Younster’s Perspective
Nowadays being a teenager is not very easy and it may be
considered one of the most stressful periods of a teen’s life. Others regard it as the most exciting time of their life: a time to
grow as a person, to find our sense of self in a society, a time
that comes with exploration opportunities and many paths to
follow, a time to make choices.
Bearing this in mind and after debating teenagers problems, I
challenged my English class EL25/IE18 to draw their lifemap as
an assignment for Module 5 “Teenage World”. Their task was to
prioritise people, places and things in their life by giving them a
physical place in a map, drawing or painting. Everything could

be included in this map: dreams, relationships, family, hobbies…
as long as it portrayed their life, their world.
Some of our pupils rose up to the challenge and surprised the
school community with original and authentic masterpieces. As
true artists they dared to show us their inner world and shared
their dreams, worries, joys, and most importantly, they opened
a small window to their life. Let’s have a look at them.
For their courage, honesty and creativity we congratulate our
students.
Here are some of our pupils’ colourful worlds and some excerpts of their written projects.

Diogo Couto, EL25
Hello, I’m Diogo Couto and I’m
eighteen years old. I study in a
school called CIOR, located in V.N.
de Famalicão. What can I say about
me? I like going to the beach – it’s
one of my favourite places, I enjoy
walking by the beach. I’m at my
happiest when I’m playing football
with my friends. During summer,
one of the things I’m crazy about
is camping and going to the pool.
Why a roundabout in my lifemap?
Because I like cars and roundabouts!
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Francisco Nogueira, IE18
The English teacher proposed to make a
plan of our life where we’d talk about our
ambitions, our priorities, our family and our
personality. Here it is:
Hi, I’m Francisco Nogueira, I’m 18, I will
start by referring to four highlights that are
important in my life: I have my family by my
side, my mum, my stepfather, my aunt and
my grandmother who are the most important people to me. They have helped me
with everything and have followed my road.
As any teenager, I like going out just to have
fun, surfing the internet mostly for social
media, sometimes I watch films, series and
animes. My favourite are “The Hangover”,
“The Witcher” and “Naruto“.
Another important thing for me is Money.
Why money? What do I do with money?
I spend it in my stuff and I also give it to my
mother or to people I care about to help
whenever they need it.
My personality? I consider it’s complicated to talk about myself. Generally I’m calm and quiet, a friend for my people, funny, sincere and honest. I don’t like getting into troubles. I’m very peaceful.
Where do I spend my time? I’m usually in several places, I never stay in

Henrique Pereira, EL25
I’m Henrique, I am 17 years and I’m taking the Electronics course. I am
the laziest person alive in Portugal.
I like to socialize with different types of people and stay at home playing RPG and strategy games like The Elder Scrolls V and Europa Universalis IV.
The best thing in my life is computer
games and my family to which I dedicate
most of my time.
On the next step of my favourite things in
my life are the internet, school, fun, happiness and money.
The internet is very important because
a lot of things I know today like English are
thanks to the internet. I learned to talk and
write in English there.
School is important too because I’ve learnt
a lot of things. I enjoy having fun because it
makes my life happier and I like money because I want to be independent.

the same place but it depends a lot on my mood. I am usually at home.
I’m attending a course to have more experience and have possibilities to
support and make a living, although it’s not something I want to do with
my life. Electronics and electricity are not for me, but I will do my best.

The third category of things I like is knowledge, friends, happiness and
pets.
Knowledge is important to me because thanks to that I can talk to people without hesitation. I like to have friends because they support me, I
like the happiness because it makes me feel alive and I like pets because
they are reliable.
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Eduardo Cardoso, EL25
Hello I’m João, I’m 18 and I’m taking the
course of Electronics and Automation. I am a
beautiful and friendly person and I like helping my friends whenever I can. Sometimes I
can be rude to my friends but they know I’m
just kidding. I’m very calm too.
My family is very important to me because
I know I can count on them anytime. I would
like to be with them longer but it is not possible. I have a busy day.
My ambition for the future is to find a job
that feels comfortable and pays well. I want
to have my own home and have a happy
family. I hope to have my black metal band,
make good music and disturb the most sensitive ears.

Testimony from Italy
Name: Simona Ceraolo
Data of birth: 11/02/1977
Hometown: Moncalieri, Turin, Italy
My name is Simona and I am an English teacher in Turin, Italy. At the
end of February I was ready to go back to my daily routine after the
Carnival break when our Government said schools had to remain closed
for a week due to some cases of Corona virus in Lombardia. We did not
know then that Champions League football match Atalanta-Valencia
(Atalanta is Bergamo’s football team) and the large number of skiers on
the Lombard mountains in the first two weekends of March were the
bombs of the epidemic, whose dramatic effects have been amplified by
the late closure of some factories around Bergamo.
We have been locked down for a month and a half now. At the beginning we were advised to avoid social life and to apply smart working
as much as possible. However, this was not enough, as the number of
infected and dead people soon showed. More severe restrictions were
imposed and now we can only leave our homes to do the shopping or to
take a walk not farther than 200 mt from our homes, otherwise we are
fined and risk legal consequences. Only one member per family can go to
the grocery store and fifteen minutes in a queue is the minimum we have
to wait for our turn. Almost everybody wears masks and latex gloves but
I am surprised to still see people who do not take precautions, as if they
were immune. Maybe they are, but the high number of elderly people
dying in the nursing homes are not.
People have lost their jobs or temporary lost their income, like seasonal workers, people with annual contracts and self-employed professionals. Only pharmacies, grocery stores and newsagents are open. The
others are waiting and hoping to go back to normal, aware that starting
again will be tough.
I do not have a wage, I am paid only if I work but I have been lucky
because as a teacher, technologies have come to rescue me: Webex,
Moodle, Skype, Skype Business, Zoom and others. My boyfriend, in[ 32 ]

stead, is a self-employed masseur and massage teacher. He is one of
those whose work has been put on hold by the virus. However, new opportunities have presented and he is preparing online courses for his
students, something he would have never considered before. This virus
has transformed our way of living, our daily routine and community life.
The luckiest are re-inventing, moulding themselves around this new life
but it does not apply to everyone. Fortunately, our government is supporting people like us with a 600-euro bonus in order to temporary deal
with the lack of income.
I live on the hills surrounding the city of Turin; again, I am lucky. I can
go outside and walk my dog in the woods nearby. I am not forced in a
cage as those who live in the city. I really perceive what is going on when
I stand in a queue waiting for my turn to buy food. I can see the city from
my balcony and I had never realised how noisy it was, a noise I have not
heard for a while.
We have been in the spotlight because of the brutal attack of the virus
but our healthcare system is helping those of us who are less fortunate
to fight this “silent” war.
We will go back to normality, a new normality.
I sometimes wonder how
it will be to see again my
friends or relatives faceto-face and not through
the phone. I sometimes
wonder whether we have
learnt that even though
we have not caught the
virus, we have caught
its devastating effects
and I hope it will help us
change our selfish approach towards life.

InternaCIORizando
Gabinete de Projetos

Tempos excecionais requerem medidas excecionais. A pandemia da doença do COVID-19 afetou e continuará a afetar, até ao
final do ano letivo, as atividades planeadas para o projeto GPS7.
O principal objetivo da EPCior neste período foi assegurar a proteção de todos os participantes, de acordo com o respeito pelas
medidas de contenção definidas a nível de Portugal e dos países em que as mobilidades estavam previstas ou a decorrer. Por
esse motivo, a Direção da Escola, em estreita articulação com a

Agência Nacional Erasmus +, decidiu cancelar as mobilidades que
estavam em curso em Itália e na Áustria, bem como adiar, para
o próximo ano letivo, as restantes mobilidades que estavam em
fase de preparação.
Cancelámos voos, alterámos planos, trocamos centenas de emails com os parceiros, com a Agência Nacional, com as Agências
de viagens, adiámos a candidatura a bem da saúde e segurança
de todos.

MOBILIDADE DE ALUNOS FINALISTAS
Em janeiro, os alunos das turmas MA11 e MA12 iniciaram a sua aventura Erasmus na Alemanha e na Itália, respetivamente, tendo como
objetivo a realização do seu estágio em Empresas da área da mecânica
nesses dois Países Europeus. Os 6 alunos da turma MA11 (Tatiana Sousa,
Luís Gomes, Bruno Sampaio, Ruben Vidal, José Alexandre e Hugo Fernandes) rumaram a Berlim, acompanhados pelo Professor Diogo Domingues, enquanto os 6 alunos da turma MA12 (Diogo Silva, Diogo Ferreira,
Amaro Carvalho, Rafael Palha, Nuno Pereira, André Cerqueira Oliveira),
acompanhados pela professora Susana Maia, partiram com destino a
Vicenza, em Itália. Devido ao número elevado de casos de infeção por
COVID-19 que surgiu repentinamente em Itália, estes 6 alunos viram o

seu estágio encurtado, tendo que regressar antecipadamente, a 27 de
fevereiro, uma semana antes do tempo previsto e realizaram um período
de quarentena, em casa, por precaução.
Os 6 alunos da turma PM4 (João Costa, Tiago Cunha, Luís Neves, Fábio
Neves, Fábio Silva e Lucas Guimarães) , que cerca de um mês mais tarde
seguiram para Viena de Áustria, acompanhados pelo Professor Manuel
Vieira, viram, também, o seu estágio ser interrompido precocemente,
uma vez que se antevia o encerramento de fronteiras e uma detioração
das condições de segurança no País que os acolheu.
Por realizar, este ano letivo, ficarão os estágios das turmas EL24/IE17,
que estavam previstos para Malta, no terceiro período.
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InternaCIORizando

ERASMUS PARA ALUNOS RECÉM-GRADUADOS + STAFF
Embora com alguns candidatos a fazerem as malas para partir rumo à
aventura, para Itália e Espanha, os sonhos dos alunos recém-graduados
deste ano foram desfeitos pela pandemia. O mesmo sucedeu em relação
às mobilidades de Staff, que estavam em fase de preparação. Com mui-

ta tristeza nossa, depois de meses de preparação, tivemos que cancelar
estas mobilidades. #FIQUEEMCASA# e #STOPCOVID-19# são as palavras
de ordem, para já.

ERASMUS PARA O 10º ANO
No final do 1º período foram selecionados os alunos do 10º ano que
iriam participar nas mobilidades de 16 dias em Escolas e Centros de Formação Europeus. As atividades foram planificadas e articuladas com os
parceiros, mas foram canceladas. Os nossos parceiros da Bulgária, da

Finlândia, da Grécia e do Reino Unido, também a braços com as mesmas
dificuldades, também não apresentavam condições de nos acolher, e por
isso, apesar das malas quase prontas… não avançámos.

ACOLHIMENTO DE ALUNOS E STAFF ERASMUS+
Reforçando a nossa parceria com o Instituto Pompeu Fabra, de Badalona, Espanha,
a Escola Profissional acolheu um grupo
de 3 alunos do curso de Metalomecânica
– Mohamed, Youssef e Yassine, que estagiaram durante nove semanas na empresa
COMEIP, Moldes e Cortantes, Lda, sita em
Ribeirão. A acompanhar estes alunos, entre
os dias 13 e 17 de janeiro, estiveram os professores José Maria Lorenzo e Miguel Angelo Ramos desse Instituto, que ficaram muito bem impressionadas com os trabalhos
desenvolvidos pelos alunos da CIOR, com a
nossa oficina de Metalomecânica e com as
empresas do setor que visitaram.
PROJETO KA219 – “TRAIN, WORK AND
SUCCEED IN EUROPE”- TWSE
No mês de fevereiro, de 10 a 14, realizou-se em
Samsun, na Turquia a segunda reunião do projeto de parceria KA2 “Train, Work and Succeed in
Europe”. Neste encontro, a Cior fez-se representar pela equipa do projeto: Amadeu Dinis, Nilza
Jardim, e pelos alunos Catarina Cruz, da turma
ASC17 e Tiago Carneiro, de MA14. Depois de uma
viagem atribulada, devido ao cancelamento de
voos, os dias de trabalho foram marcados por um
intenso trabalho de cooperação entre os diversos
parceiros. Enquanto os jovens apresentaram o
trabalho desenvolvido na escola, os professores
reviram o calendário das tarefas do projeto e definiram os modos de colaboração futura, aprofundando o conhecimento sobre o sistema educativo
Turco. A próxima reunião deste projeto decorrerá
em novembro, na Escola Profissional Cior.
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 fazem questão
de marcar presença nas iniciativas promovidas pela Agência Nacional
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Erasmus +. Desta forma, participamos na Reunião de preparação para
apresentação das candidaturas à Ação Chave 2, que se realizou no dia 5
de março, em Santo Tirso.

Acerca do período de Mobilidade Erasmus+ em Famalicão…
Tem sido crescente o número de entidades europeias parceiras que procuram
a EP Cior para proporcionarmos a organização dos estágios Erasmus+ dos seus alunos.
Neste período, foi um grupo de 3 alunos
do curso de Metalomecânica do Instituto
IES Pompeu Fabra, de Badalona, Espanha
que realizaram o seu estágio na empresa
COMEIP, em Ribeirão, ao abrigo do Programa Erasmus+, no período de 10 de janeiro
a 10 de março de 2020.
Aqui fica já o nosso agradecimento a esta

empresa, nas pessoas do Sr. Adão Azevedo
e do Sr. Martinho Oliveira Rodrigues, que
possibilitaram e acompanharam os estágios destes alunos.
Estava ainda previsto o acolhimento de
outros grupos de alunos de diferentes cursos, oriundos de Madrid e de Valência, mas
que acabou cancelado/ adiado devido à
pandemia do Covid-19.
Aqui ficam os testemunhos de “nuestros
hermanos”:

“Soy un estudiante de Barcelona, me ofrecieron
la oportunidad de irme de erasmus y acepte. Elegí
Portugal porque el idioma es muy similar al español,
es país más cercano a España y porque su gente es
muy amable y humilde. El apartamento es bastante
espacioso, con cocina grande, baños y duchas limpios, habitaciones normales, wifi aire acondicionado
trato excelente con todos y cada uno de los encargados de nuestra estancia. Se podría decir que mi experiencia en el apartamento de escola cior ha sido
buena. La empresa es grande, con bastantes sectores
y máquinas. Las primeras 4 semanas no hacía nada,
solamente estar mirando los procesos de trabajo que
hacía mi compañero, seguramente por falta de traba“Soy un joven estudiante de Barcelona al que dieron
la oportunidad de poder hacer Erasmus con dos de sus
compañeros y decidió hacer la Formación en Centros de
Trabajo en Portugal, ya que siempre me hablaron muy
bien del país y al que tenía muchas ganas de conocer y
poder aprender un poco de portugués. Está es la ultima
semana que estoy en Porto y ya puedo decir como ha
ido mi experiencia de Erasmus aquí. En primer lugar,
la estancia, estamos alojados en un apartamento que
pertenece a la Escola Profissional Cior en Vilanova de
Famalicao, la verdad, bien comunicado, en buenas condiciones, suficiente espacio y muy buen trato en general con la gente que se encargaba de gestionar nuestra
estancia. En segundo lugar, la empresa en donde esta-

jo y confianza. A partir de la quinta semana ya me enseñaba y confiaba tareas más complejas. Estoy contento
con el trato de todos los compañeros de la empresa,
muy agradecido a mi compañero por la enseñanza. Mi
consejo para todo aquel que quiera hacer el erasmus
o esté dudando, es que lo haga porque es una bonita
experiencia de la que aprendes mucho y que te ayuda
a conocerte mejor. Creo que uno ha de superarse como
persona, salir de su zona de confort, aprender o mejorar los idiomas, conocer gente de diversos lugares, ser
más independiente, básicamente poner a prueba sus
capacidades.”
Mohamed Yassine Essanhaji

bamos mis compañeros y yo, Comeip al principio por
el idioma o por falta de confianza en nosotros, tan solo
hacíamos tareas simples e irrelevantes para nuestro
aprendizaje en el oficio pero a medida que íbamos cogiendo confianza ya empezamos a trabajar en piezas
más complejas. En general la valoración de mi experiencia en Famalicão es positiva y estoy muy contento
por haberla vivido, no he tenido ningún problema
durante los dos meses que he estado viviendo aquí y
siempre se han ofrecido para ayudarnos en cualquier
asunto.”

“A experiência em Cior e Comeip tem sido muito
boa, me fez crescer como pessoa e profissionalmente.
Aprendi um pouco de Português e conheci novas
pessoas.
Agradeço à escola do CIOR e à Sra. Maria João
Handel por nos receberem a essa hora da noite e nos
mostrarem o departamento e a empresa.
Agradeço ao Sr. Carlos e Carlinhos por nos guiarem

Mohamed Zirari

pela cidade.
Agradeço a você, Olivia, por fazer qualquer pergunta.
Acima de tudo, agradeça à sra. Madalena por seu
tratamento gentil connosco, por lavar nossas roupas e
cuidar de nós mesmos. Ele é uma pessoa maravilhosa
e amável.”
Youssef
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Entretanto
B e m Esc re v er
P o n t a pé s n a G ra máti ca
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
Carla Susana Azevedo, professora
aprender, caso erres.
Fonte: Duarte Tavares, Sandra. 370 Pontapés na Gramática.

1 - Onde está o pontapé na gramática?
“Como engordei, acho que já não cabo neste vestido …”
acabo.
bcaibo.
A resposta correta é caibo. A forma verbal caibo corresponde à 1ª pessoa do singular do Presente do Indicativo do verbo caber.
2 - “Quantas gramas de farinha leva essa tarte de maracujá? …”
aA frase não tem pontapé.
bDeve dizer-se “quantos gramas” e não “quantas gramas”.
A resposta correta é a opção b: deve dizer-se “quantos gramas” e não
“quantas gramas”. Grama é uma palavra masculina que provém do grego grámma (antiga unidade de medida de peso equivalente a 24 grãos
ou 6 quilates). Corresponde à unidade de medida de massa, de símbolo
g, equivalente à milésima parte do quilograma.
3 - Qual a origem da palavra bué?
aBrasileira.
bAngolana.
A resposta correta é a opção b. A palavra bué tem origem no termo
angolano mbuwe e designa “abundância, fartura”. Entrou na língua
portuguesa como advérbio de intensidade com o significado de muito.

4 - “O plural de gel é géis, o de mel é…?”
améis.
bmeles.
Ambas as opções são corretas: méis ou meles. O nome mel admite
dois plurais: méis ou meles, assim como fel: féis ou feles. Esta possibilidade nem sempre se verifica, por exemplo, o plural de gel é unicamente
géis.
5 - Qual das seguintes frases está correta?
aOuvir música clássica agrada-o.
bOuvir música clássica agrada-lhe.
A resposta correta é a opção b: Ouvir música clássica agrada-lhe. O
verbo agradar é um verbo intransitivo, ou seja, rege a preposição a: “Ouvir música clássica agrada ao João”. Quando substituímos a expressão
“ao João” por um pronome pessoal, devemos escolher a forma dativa do
pronome: “Ouvir música clássica agrada-lhe”.
6 - Corrige a frase, caso haja pontapé na gramática.
aTenho de ir ao dentista, porque me dói os dentes do siso.
bTenho de ir ao dentista, porque me doem os dentes do siso.
A resposta correta é a opção b: Tenho de ir ao dentista, porque me
doem os dentes do siso. O verbo doer deverá ser flexionado no plural
em concordância com a expressão dentes, a qual desempenha a função
de sujeito da frase: “Doem-me os dentes; eles doem-me desde ontem”.

C a r t o o ns
CR
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R a i z Q u a d r a da
Juliana Oliveira, professora

L E O N A R D O

F I B O N A C C I

Q u a l Vem a Seg u i r?
1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8, 1 3 , 21 , 3 4, 55, 89. . . ?
Se não conseguires resolver o quebra-cabeças de cima, aqui tens uma
pista: tenta adicionar. Esta sequência famosa de números foi descoberta

por Leonardo Fibonacci de Pisa, na Itália, há mais de 800 anos. Esta aparece em todo o tipo de situações.

S e o s c o el h o s se rep rodu z i rem n u m a n o,
q u a n t o s pa res h a v erá?
Porque é que os números de Fibonacci
estão constantemente presentes na Natureza?
No caso dos coelhos não estão. Na
realidade, os coelhos têm mais de dois
bebés por ninhada e reproduzem-se
muito mais rapidamente do que no famoso quebra-cabeças de Fibonacci. Mas
os números aparecem muito nas plantas,
porque essa é a forma ideal para dispor
sementes, pétalas ou folhas num espaço
limitado sem deixar espaços grandes ou
sobreposições incómodas.

Se os coelhos se reproduzirem num
ano, quantos pares haverá?
Fibonacci pensou num quebra-cabeças
acerca de coelhos.
Começa-se com dois coelhos bebés,
que demoram um mês a crescer e depois
reproduzem-se. As fêmeas dão à luz passado um mês e por cada ninhada há bebés e nenhum coelho morre.
Quantos pares haverá, passado um
ano?
A resposta é o 13º número na sequência de Fibonacci: 233.

B em - m e-qu er, Ma l -me-qu er
Normalmente, o número de pétalas nas flores pertence à série de Fibonacci. Por exemplo, as margaridas habitualmente têm
34, 55 ou 89 pétalas.

C u ri os i da des
◊
Soluções: 1 – Duas; 2 – Lê outra vez a primeira frase da pergunta para teres a resposta; 3 – Apenas os 4 corvos mortos. Os restantes fugiram
quando ouviram os tiros; 4 – Três; 5 – Porque 1h20m é o mesmo que 20 minutos; 6 – Nenhum – foi Noé que construiu a arca e não Moisés.

Os números de Fibonacci também aparecem em folhas, ramos e
caules. As plantas produzem frequentemente ramos enrolados
enquanto crescem. Se contares a partir de um ramo baixo para
o próximo ramo imediatamente acima desse, muitas vezes, verás
que contaste um número de Fibonacci de ramos.

◊

Uma oitava num teclado de um piano é constituída por 13 teclas:
8 brancas e 5 pretas, que estão divididas em grupos de 3 e de 2.
Curiosamente, todos estes são números de Fibonacci. Mais uma
coincidência extraordinária.

Tes ta os Nú meros
Experimenta este teste de matemática, mas cuidado com as ratoeiras!
1 - Se existem três pizzas e tiras duas, com quantas ficas?
2 - Estás a conduzir um comboio do Porto até Lisboa. Sais às 9h00 e
viajas durante 2h30. Depois de uma paragem de meia hora em Coimbra, o comboio continua durante mais duas horas. Como se chama o
condutor?
3 - Estão 30 corvos num campo. O agricultor mata 4. Quantos estão
lá agora?

4 - Um homem tem 14 camelos mas morrem todos menos três. Quantos sobraram?
5 - Um homem vive perto de um parque circular. Ele leva 80 minutos
a dar a volta ao parque no sentido dos ponteiros do relógio, mas leva 1
hora e 20 minutos no sentido contrário. Porquê?
6 - Quantos animais de cada género levou Moisés na sua Arca?
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Entretanto

C u r i os i d a de s
A Q u í m ica da s Ta tu a g en s
Há quem goste e quem deteste,
mas poucos lhes ficam indiferentes.
As tatuagens são uma forma de afirmação individual e a sua popularidade tem vindo a aumentar.
Conhecidas desde há mais de 5
mil anos, as tatuagens têm evoluído
com o tempo. Nos últimos anos, deram-se passos decisivos de mudança,
graças ao desenvolvimento da química: com as novas tintas removíveis,
as tatuagens estão a perder a sua
característica mais marcante – vão
deixar de ser um compromisso para
toda a vida.
As tintas para as tatuagens são,
normalmente, obtidas por suspensão de um corante num líquido apropriado: água, álcool, glicerina, ou uma mistura destes. Os corantes variam muito na sua composição e os mais usados são relativamente inócuos. As tintas pretas são normalmente óxidos de carbono, enquanto as
azuis são obtidas com sais de cobre ou óxidos de cobalto. O branco pode
ser dióxido de titânio, óxido de zinco ou carbonato de chumbo. Estes
compostos são estáveis sob a pele e, por essa razão, as tatuagens são
definitivas.
As tintas removíveis são completamente diferentes: baseiam-se em
corantes que podem ser absorvidos e degradados pelo organismo. O corante absorvível é envolvido numa cápsula transparente que garante a
sua permanência na pele enquanto o dono da tatuagem assim o desejar.
Mas a cápsula protetora é feita de um material sensível à luz, que se
decompõe quando irradiado com um laser apropriado. Assim, quando
o proprietário da tatuagem decide removê-la, só tem de usar um laser
adequado para degradar as cápsulas protetoras, libertando as moléculas
de corante. Estas são depois absorvidas e metabolizadas pelo organismo
e, em algumas horas, a
tatuagem desaparece
sem deixar qualquer
marca. Uma boa opção
para quem prefere o
que é temporário e volúvel!

As tatuagens mais antigas conhecidas foram descobertas na múmia
Ötzi, o “Homem do Gelo”, com aproximadamente 5300 anos de existência e especula-se que tivessem fins terapêuticos. Entre o povo Maori
(nativos da Polinésia), as tatuagens indicavam o status social do indivíduo e tinham o propósito de o harmonizar com a natureza e o divino. Os
gregos e os romanos também utilizavam tatuagens, mas eram usadas
como meio de identificação de escravos e criminosos.
Hoje, as tatuagens são parte integrante da nossa sociedade, e são realizadas, na maioria dos casos, com fins estéticos. Estima-se que 25% dos
cidadãos americanos possuam pelo menos uma tatuagem, na Europa
esta percentagem é de 10%.
Tendo em conta o número elevado de pessoas que é adepta de tatuagens, é alarmante que a regulamentação deste setor seja tão escassa,
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quer na Europa quer nos EUA. Como consequência, os fabricantes das
tintas não são obrigados a revelar a composição química das mesmas,
pelo que, na maioria dos casos, tanto os tatuadores como os clientes
desconhecem os riscos das substâncias que injetam na pele.
No final do século passado, os pigmentos usados nas tintas eram
quase todos de origem inorgânica e, na sua maioria, inofensivos, com
exceção de sais de metais
pesados, como mercúrio,
cádmio e cobalto. Na atualidade, é raro encontrar tintas
que contenham estes metais
pesados.
O mercado está a mudar
e os corantes de natureza
orgânica ganham terreno a
cada dia, dada a sua insolubilidade e elevado brilho. Esta situação chamou a atenção da comunidade científica pelo que alguns estudos de caracterização química de tintas
comerciais já foram efetuados. Os resultados revelam que a maior parte
dos pigmentos orgânicos utilizados em tintas de tatuagem pertencem às
classes dos compostos azo e dos compostos policíclicos. Ironicamente,
muitos destes pigmentos não são permitidos na formulação de cosméticos já que são eles mesmos tóxicos ou dão origem, quando se degradam, a produtos tóxicos. Alguns compostos azo, quando clivados, por
processos metabólicos ou mesmo por exposição à luz solar, dão origem
a aminas aromáticas carcinogénicas, por exemplo. Esta decomposição é
lenta e gradual pelo que o despoletar de reações adversas pode ocorrer muitos anos após a realização da tatuagem não sendo possível, na
maioria dos casos, estabelecer uma relação direta entre os dois eventos.
Este é um dos muitos casos
em que a química assume
um papel cívico e expõe os
riscos a que os consumidores
estão sujeitos, estimulando
as autoridades competentes
a exercer a regulação necessária. Nesta ótica, o Conselho
Europeu emitiu uma série de
recomendações relativas às tatuagens e piercings, deixando ao critério
de cada país membro a sua incorporação na legislação. A Alemanha deu
o exemplo, proibindo o uso de corantes azoicos potencialmente carcinogénicos nas tintas para tatuagem. A seu tempo, os restantes países
seguir-lhe-ão as pisadas.
Curiosidade
Na investigação forense, as tatuagens fornecem informações preciosas para a identificação de criminosos já que são permanentes e muitas
vezes indicam a pertença a determinado grupo/gang. Até as tatuagens
previamente removidas a laser podem ser identificadas recorrendo à
fotografia com sensores de infravermelhos (radiação invisível ao olho
humano). O tratamento a laser apenas remove os pigmentos encontrados à superfície da pele. A radiação infravermelha consegue penetrar
em camadas mais profundas da derme, expondo resíduos de pigmentos
aí enterrados, invisíveis a olho nu. Assim, também é possível identificar
tatuagens mascaradas sob outras mais recentes.

C i n c o B o a s Notí ci a s da Ci ê n ci a
Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, o mundo está quase
inteiramente voltado para essa tragédia global que já causou milhares de
mortos em todo o mundo.
Mas isso não significa que o planeta parou, em especial, o mundo da
ciência, que continua a fazer descobertas importantes em diferentes
áreas. Mostramos cinco descobertas relevantes, que provavelmente não
ouviu falar. Mais importa referir que estes avanços foram conseguidos
desde dezembro, em diferentes campos do conhecimento científico.
1. A prova da existência de uma partícula que pode revolucionar a
computação.
Foi criado um acelerador de partículas, com o tamanho do diâmetro
de um cabelo humano, para fazer uma experiência única, onde se provou a existência
de partículas chamadas anyons. A Universidade de Aalto, na Finlândia, destacou o trabalho dos investigadores por conseguirem
medir diretamente as propriedades quânticas dos anyons. Criados teoricamente em
1977, os anyons foram alvos de experiências, mas a verdadeira natureza quântica
dessas partículas era desconhecida. Os estudos sobre estas partículas
são um avanço importante para a física e para o desenvolvimento de
tecnologias futuras, como a
computação quântica, com
grande impacto na informática do futuro. Estima-se que os
computadores criados com o
auxílio desta tecnologia processarão problemas de uma forma
até milhões de vezes mais rápida que as máquinas atuais.

2. Uma vacina contra uma doença que mata dezenas de milhares todos os anos
No decorrer do mês de fevereiro, a Universidade Espanhola de Navarra anunciou que uma vacina contra a doença Shigelose ou disenteria
bacteriana foi desenvolvida por um grupo de investigadores.
Trata-se de uma infeção que causa diarreia, dor de estômago e febre e,
nos casos mais graves, leva à morte. Por ano, esta doença infeta cerca de
120 milhões de pessoas e causa a morte a 600 mil pessoas.
É transmitida principalmente
pelo consumo de água e alimentos contaminados e afeta
drasticamente as crianças em
países em desenvolvimento.
Tentou-se alcançar uma vacina de administração única
e sem agulhas. O objetivo é facilitar a vacinação em massa e reduzir o
uso de resíduos biológicos.. Para tornar essa vacina uma realidade, será
preciso confirmar a sua eficácia em mais animais e depois em humanos.

3. A vida selvagem prospera na zona do acidente nuclear de Fukushima
Um violento Tsunami atingiu a costa leste do Japão, em 2011, tendo
causado danos graves à central nuclear de Fukushima. Nessa altura foram libertadas grandes quantidades de material radioativo que danificou
gravemente a vida animal e vegetal daquela região. Em janeiro, a revista
especializada Frontiers in Ecology and Environment publicou um estudo
mostrando como, apesar da contaminação radioativa, a vida selvagem
voltou a prosperar nessa área. Os cientistas descobriram populações
abundantes de animais nas áreas que foram atingidas.

4. Os segredos genéticos da massa cinzenta
Em março, a Universidade
da Carolina do Norte, nos EUA,
anunciou que foi produzido o
primeiro mapa genético do córtex cerebral, onde se identificou
mais de 300 variantes genéticas
que influenciam a estrutura cortical e, em alguns casos, distúrbios psiquiátricos e neurológicos.
Estas descobertas são importantes porque podem ser usadas em diferentes campos da neurociência e ajudar a determinar, por
exemplo, que variantes genéticas afetam a estrutura do cérebro e a tornam mais suscetível ao desenvolvimento de certos tipos de distúrbios,
como esquizofrenia, transtorno bipolar ou depressão.

5. O sistema nervoso deteta salmonelas e defende-se
A Faculdade de Medicina da Universidade Harvard informou que um
estudo feito em ratos mostrou que o sistema nervoso deteta a presença
de salmonela no corpo e defende-se ativamente da ameaça.
A descoberta mostrou que o sistema nervoso não é apenas um sistema simples de deteção e alerta. As células nervosas do intestino regulam a imunidade intestinal, mantêm a homeostase intestinal e fornecem
proteção ativa contra infeções. Concluiu-se que o sistema nervoso interage diretamente com organismos infeciosos de diferentes maneiras. Os
resultados demonstram uma
comunicação importante entre
o sistema nervoso e o sistema
imunológico.
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese
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Check-List
E nt re - Cap a s

Augusta Salgado

Joanne Michèle Sylvie Harris nasceu em Barnsley, no Yorkshire,
em 1964. Filha de mãe francesa e pai inglês. Até aos três anos de
idade, viveu com os pais e os avós paternos por cima da loja de doces
da família. Durante a infância, passava as férias em França com os
seus avós maternos franceses. Eles eram de Vitré, na Bretanha, e
a avó tinha uma casa em Noirmoutier, uma ilha ao largo da costa
sul. Como os pais eram professores ela pôde visitar a França durante
as férias grandes, período em que Joanne Harris chegava até a

esquecer-se de como se falava inglês.
Joanne Harris estudou Línguas Modernas e Medievais no
St Catharine’s College de Cambridge. Teve uma breve carreira
na contabilidade, antes de começar um curso de formação de
professores.
Conheceu o marido, Kevin, na escola, em 1981, e casaram-se dez
anos depois. Falam inglês entre eles, mas Joanne Harris fala francês
com a filha Anouchka.
Foi professora durante quinze anos, tendo escrito três romances
nesse período: Maligna (1989), Valete de Copas e Dama de Espadas
(1993) e Chocolate (1999), que foi adaptado com estrondoso
sucesso para o cinema. O filme, protagonizado por Juliette Binoche
e Johnny Depp, foi nomeado para cinco Óscares, em 2001, e venceu
inúmeros prémios cinematográficos. Do romance tradicional ao de
fantasia, dos livros de culinária a argumentos para séries de TV ou
teatro, Joanne Harris está feliz desde que esteja a escrever. A sua
obra está atualmente publicada em quarenta países e foi galardoada

com inúmeros prémios literários internacionais.
Depois disso, escreveu oito romances (Vinho Mágico, Cinco
Quartos de Laranja, A Praia Roubada, Na Corda Bamba, Xeque ao
Rei, Sapatos de Rebuçado e O Rapaz de Olhos Azuis), um deles para

Encerradas numa pequena ilha na costa
do Atlântico, duas comunidades vivem de
costas voltadas entre si. Enquanto La Houssinière se transformou numa cidade próspera devido ao turismo que a única praia
de toda a ilha lhe proporciona, Les Salants
permaneceu esquecida no tempo, habitada apenas por pescadores e marinheiros
que, tal como a vida que levam, são rudes
e amargos. Mado nasceu em Les Salants, mas cedo partiu com a mãe para Paris.
Após a morte desta, a jovem decide voltar
à ilha da sua infância e reencontrar o pai.
Mas o regresso ao passado não é fácil. A
ilha, constantemente varrida por um vento
inclemente, encerra em si todo um universo
de mistérios e contradições, inacessíveis a
uma “desconhecida”. Mas, estranhamente,
tal parece não ter acontecido com Flynn,
um jovem irlandês que, embora recém[ 40 ]

o público juvenil (A
Marca das Runas), um
livro de contos (Danças
& Contradanças) e dois
livros de culinária (A
Cozinha Francesa e Do
Mercado para a sua
Mesa – Novas Receitas
da Cozinha Francesa)
colaboração
em
com a ex-chef Fran
Warde. Os seus livros
venderam mais de 4
milhões de exemplares
só no Reino Unido e
estão traduzidos em
mais de 40 países.
Segundo o livro de
Who’s
celebridades
Who os seus hobbies são: “vadiar, espreguiçar-se, pavonear-se,
tocar mal música, chatear padres e subverter silenciosamente o
sistema”, apesar de gostar também da ofuscação, sordidez, rebelião,
bruxaria, assalto à mão armada, chá e biscoitos. Não se considera
incorruptível nem recusaria à partida uma proposta envolvendo
uma viagem exótica, champanhe e diamantes amarelos da Graff.
Joanne Harris toca baixo numa banda formada quando tinha apenas
dezasseis anos, está a estudar nórdico primitivo e vive com o marido
Kevin e a filha Anouchka a cerca de 20 quilómetros do sítio onde
nasceu.

-chegado, é alvo da afeição e da confiança de
todos, até do pai de Mado, um homem cujo
coração está fechado para o mundo e que se
mantém teimosamente recolhido num silêncio
sepulcral. Face a uma comunidade fechada,
supersticiosa e apostada em manter acesos
ódios ancestrais, Mado decide desafiar a sorte
e as marés e consegue vencer o orgulho e as
crenças dos habitantes de Les Salants. Juntos,
vão tentar mudar o futuro da povoação e o
seu próprio destino. Para Mado, esta vai ser
uma incursão no amor e o (re)encontro com
os valores familiares e comunitários. Poderá um castelo de areia sobreviver às marés?
Inspirado na ilha onde Joanne Harris passou
alguns momentos da sua infância, A Praia
Roubada transporta-nos de imediato para a
nossa própria infância e, especialmente, para
os inesquecíveis dias ociosamente passados à
beira-mar.

Isabel Allende (1942) é uma escritora e jornalista chilena. O seu
livro A Casa dos Espíritos foi levado para o cinema em 1993.
Isabel Allende nasceu em Lima, no Peru, no dia 2 de agosto de
1942. De ascendência chilena, mudou-se para o Chile ainda muito
cedo onde viveu a sua infância e juventude, por isso muitos a
consideram uma chilena. É filha de Tomás Allende, um diplomático
chileno, e de Francisca Liona. Estudou jornalismo e durante esse
período escreveu obras para o teatro e contos infantis. Trabalhou
como redatora e colunista para jornais e para a televisão.
Em 1960, Isabel Allende fez parte da FAO, organização das Nações
Unidas que se ocupa da melhoria de vida da população carente. Em
1962, casou-se com Miguel Frias, com quem teve dois filhos. Em
1973, após o golpe militar chileno encabeçado pelo general Augusto
Pinochet, no qual morreu o seu tio, o presidente Salvador Allende,
Isabel e a sua família abandonam o seu país e mudam-se para
Caracas, na Venezuela, onde inicia a sua produção literária.
A sua primeira obra “A Casa dos Espíritos” (1982) foi baseada nas
recordações da sua infância e juventude passadas no velho casarão
familiar, onde viviam os seus avós e os seus tios, rodeada de uma
atmosfera liberal e intelectual que despertou o seu interesse pela
literatura. A fantasia da escritora vai se desdobrando no meio dos
principais acontecimentos políticos da história recente do Chile
como a sangrenta ditadura militar. A obra tornou-se num bestseller em diversos países da América do Sul e da Europa. Dois anos
depois da publicação da obra “A Casa dos Espíritos”, Isabel Allende
publica o livro “De Amor e de Sombra”, relata uma história de
amor enriquecida com os assassinatos e os desaparecidos durante
a ditadura de Pinochet. A obra recebeu elogios dos leitores e da
crítica, o que veio selar o êxito internacional da escritora.
Em 1987, Isabel divorcia-se do marido. Nesse mesmo ano, publica
“Eva Luna” (1987) e, em seguida, “O Plano Infinito” (1991). Em
1993, “A Casa dos Espíritos” foi adaptada para o cinema pelo sueco
Bille August, que contou com a colaboração da escritora e com a

Isabel Allende: “Esta é a história de uma
mulher e de um homem que se amaram
plenamente, salvando-se assim de uma
existência vulgar. Eu levei-a na memória
conservando-a para que o tempo não a desgastasse e é só agora, nas noites silenciosas
deste lugar, que finalmente posso contá-la.
Eu fá-lo-ei por ele e por outros que me confiaram as suas vidas dizendo: toma, escreve, para que o vento não as apague.” De
Amor e de Sombra, revela-se um romance
enternecedor. Esta história começa no ponto em que A Casa dos Espíritos termina: durante o golpe militar da extrema direita que
tirou do poder o presidente Salvador Allende, em 1973. A narrativa tem como pano
de fundo a história de amor de Francisco e
Irene, dois jovens jornalistas que residem
no Chile, oprimido pela violência da ditadura militar. Filha de uma família tradicional, Irene vive alienada da realidade que se

participação de atores consagrados como: Meryl Streep, Jeremy
Irons, Glen Close, António Banderas, Vanessa Redgrave e Winona
Ryder.
Outra publicação de grande sucesso foi a obra “Paula”, em 1994,
que teve início aquando a morte da sua filha, depois do longo período
em coma, vítima de uma grave doença neurológica. O luto e a
depressão levaram a escritora a escrever os fatos ocorridos, durante
a grave doença. Muitos críticos consideram esta a sua melhor obra.
Após a morte da sua filha Paula e a publicação da obra, a escritora
passou por um forte bloqueio criativo e aceitou o convite de uma
amiga para conhecer a Índia na tentativa de superar o luto. Na
Índia, Isabel viveu um momento que mudou a sua vida: quando o
seu carro avariou na estrada, ela avistou uma velha acácia e dirigiuse para o local. Debaixo da árvore havia algumas mulheres com as
suas crianças. Sem falarem o idioma, elas comunicavam entre si
com gestos. Isabel deu uma pulseira de prata a uma das mulheres,
que retribuiu com uma criança recém-nascida. O bebé foi oferecido,
porque o nascimento de uma menina não era bem aceite. Depois
da experiência, a escritora decidiu abrir a Fundação Isabel Allende.

instaurou no país, e Francisco é um fotógrafo
espanhol exilado. A partir de uma reportagem
rotineira, um mundo estranho, oculto pela história oficial, vai-se-lhes revelando, fazendo-os
sentir-se responsáveis perante os factos cruéis
que se sucedem. É nas sombras do poder e do
abuso, cada vez mais pressionados pelas injustiças e pelo ódio, que o amor de Irene e Francisco se desenvolve, como força contrária. Ao
descobrirem uma mina abandonada, onde os
militares escondem os corpos dos presos políticos mortos nos porões das cadeias chilenas,
Irene e Francisco arriscam a própria vida para
salvar os perseguidos e angariar fundos para
lhes suprimir a fome. Mais do que um simples
relato de um romance entre um homem e uma
mulher, em De Amor e de Sombra Isabel Allende fala-nos do amor no seu sentido mais amplo, aquele em que se conjugam solidariedade
e desprendimento.
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Check-List

Ú l tima Fila
Pedro Veloso, professor
Adaptado de c7nema.net

O Hom em Invis ível

Quando Patrick Hamilton escreveu a peça Gaslight em 1938, que
teria duas versões cinematográficas (1940, por Thorold Dickinson; e
1944, por George Cukor), provavelmente não imaginava que esta iria
gerar um termo universal para uma forma de manipulação psicológica
em que informações falsas são apresentadas à vítima com a intenção
de fazê-la duvidar da realidade, da sua própria memória e perceção:
o gaslighting. Ele certamente também não imaginaria que iria inspirar
Douglas Sirk a realizar o noir «Sonha, Meu Amor» (1948), que Jonathan
Rosenbaum classificou como thriller “menor”, e que, 80 anos depois,
este “seu conceito” se iria cruzar com a história escrita por HG Wells
em 1897, intitulada “Invisible Man” - que geraria várias versões/
adaptações cinematográficas pelas mãos de nomes como James

Whale ou Paul Verhoeven (Hollow Man).
Neste “O Homem Invisível”, do australiano Leigh Whannel, que de
“menor” só tem a escala, tanto “Sonha, Meu amor” como “MeiaLuz” (de Cukor) vem à memória, não apenas pela clara exposição de
abuso psicológico, mas pelo repescar para tempos pós #MeToo da
toxicidade masculina numa relação que obriga uma mulher a uma
jornada de emancipação e libertação de um verdadeiro cativeiro

psicológico em que foi encerrada por um predador.
Conhecido por fazer muito com pouco dinheiro (veja-se o
subvalorizado “Upgrade”, ou “Saw”, que coescreveu com James Wan),
Leigh Whannell embarca num filme de um grande estúdio com a
espinhosa missão de finalmente dar nova vida à galeria de monstros
da Universal. Se os filmes de grande orçamento e fama - “Drácula:

A História Desconhecida” (2014) e «A Múmia» (2017) - falharam
no ressuscitar deste universo (havia intenção de criar um universo
partilhado dos «monstros» da Universal), este «O Homem Invisível» é
um verdadeiro triunfo, tão interessante e minimalista como propenso

a não ter o êxito comercial que merece.
O “problema” (que não é problema, mas a raridade em objetos
com ambições de blockbuster) é que a tal escala é diminuta e a
espetacularidade e grandeza épica dos projetos anteriores é substituída
por um íntimo drama de horror doméstico focado num microcosmos
familiar cuja figura central é Cecília Kass (Elisabeth Moss sublime),
uma mulher que vive numa relação abusiva e que tenta escapar dessa
condição logo ao abrir da película. E se inicialmente tudo se aproxima a
uma espécie de versão atualizada de “Dormindo com o Inimigo”, filme
no qual Julia Roberts finge a própria morte para escapar das garras
do companheiro, rapidamente Whannell - que domina os códigos

de suspense e não se esquece de pequenas referências ao passado
fílmico da personagem - transforma tudo numa das mais negras e
ousadas observações modernas aos efeitos traumáticos de clausura
física e psicológica de uma personagem testada vezes sem conta sobre
a sua perceção e realidade.
E fá-lo num embrulho moderno de psicanálise (o homem abusador
como omnipresente, quando ela está já fisicamente longe dele) que
apela à tensão “Hitchcockiana” progressivamente ensurdecedora,
onde a banda-sonora de Benjamin Wallfisch evoca os trabalhos de
Bernard Herrmann para o cineasta britânico, e onde o “respirar” de
Moss (excelente trabalho no som) e a sua caracterização dizem-nos
mais do seu estado psíquico que qualquer

palavra por ela proferida.
Claro que nos tempos que correm, qualquer
obra com a temática de emancipação feminina
é inventariada como projeto feminista (muitos
falarão em feminismo radical), mas como a
história do cinema demonstra, o tema não é
de agora. Dito isto, o que mais surpreende é
a Universal ter aceitado a “descida” da escala
do “monstro” do seu catálogo (um espelho do
real e do dia a dia, como diriam Guillerme Del
Toro e Micheal Pearce), e o mais curioso é que
com este “passo atrás”, deu três e quatro à
frente em termos de qualidade e resultados.
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Bloo dsho t
Seis anos depois de Robocop surgir nos cinemas, a Valiant Comics
lança no mercado Bloodshot, uma banda-desenhada que introduziu
a história de um ex-soldado - Ray Garrison - com poderes de
regeneração possibilitados através de nanotecnologia injetada na
sua corrente sanguínea (pensem em “A Viagem fantástica”, mas com
nano robôs). Ou seja, essencialmente, se no filme de Paul Verhoeven
tínhamos um agente abatido (Murphy - Peter Weller) cujo corpo e
mente é reaproveitado e reprogramado para criar o polícia do futuro,
aqui temos um militar falecido que é reutilizado para ser ele mesmo o
soldado (ou mercenário) do futuro, disposto a participar em missões
arriscadas, e a ver o seu corpo regenerar-se automaticamente caso
sofra danos.
Por aqui entra também em cena a questão da memória (tal como
em Robocop e noutro clássico de Verhoeven, Desafio Total), mas tudo
é minado com a cultura de uma editora de BD’s que tenta revitalizar
e criar o seu próprio mercado (de anti-heróis) na sombra das gigantes
Marvel e DC. Há também tiques de Terminator (a regeneração corporal
lembra em T2 a reconstrução “líquida” do vilão); Matrix, não só pela
capacidade de aprendizagem imediata do nosso soldado implacável,
como pela estética pós “bullet time”, tão explorada com estilo por
Zack Snyder em Watchmen ou Sucker Punch e Memento, nem que seja
por a memória ter um papel central na história e Guy Pearce andar a
brincar com ela.
A questão é que no meio de tanta lembrança que o filme nos traz de
vários elementos da cultura pop (cinema, comics, videojogos, etc), com
o especialista em efeitos visuais Dave Wilson ao leme da realização, o
que sobressai acima de tudo é Vin Diesel em todo o seu esplendor e
canastrice.
O verdadeiro “drama” do cinema de ação atual é que não tem tido
uma renovação geracional dos seus astros, por isso vemos sempre os
mesmos, verdadeiros veteranos a conduzirem os filmes mais com as
suas “personas fílmicas” do que a incorporarem ou criarem figuras
novas. É assim com Tom Cruise (57 anos), Dwayne Johnson (47 anos),

Mark Wahlberg (48 anos), Liam Neeson (67 anos) e Vin Diesel (52
anos), não existindo grande diferença entre o Roy Garrison/Bloodshoot
daqui ao Riddick, a Xander Cage (xXx), ou a Dominic Toretto (Fast and
Furious). A força bruta, o registo de vingança (familiar), o humor e as
eternas frases feitas misturaram-se ao longo dos tempos para criar uma
estrela do box-office que tenta aqui abrir porta a mais uma franquia.
O que se capitaliza, pois, neste filme é o ator e a imagem construídos
em torno de si, sendo tudo o resto periférico e já visto e revisto, com
mais ou menos espetacularidade no campo da ficção científica.
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Check-List

H o t P o i n t - iTe k

Plataformas Digitais
GRATUITAS
de Ensino à Distância
Vivemos momentos de exceção e, como tal, o iTEK deste número não
poderia deixar de incidir em ferramentas digitais que nos auxiliem – escola, professores, alunos e encarregados de educação – a encarar este
terceiro período de uma forma mais confiante e certos que, em conjunto, conseguiremos garantir que este não seja inócuo em termos de
aprendizagens a consolidar e a adquirir, bem como competências a trabalhar.
Com a interrupção das atividades letivas presenciais, em vigor
desde o dia 16 de março, e a consequente implementação do ensino à
distância, foram várias as organizações que colocaram os seus recursos,
habitualmente pagos, à disposição de milhares de alunos, professores
e demais interlocutores educativos, de forma completamente (e
provisoriamente) gratuita.
Destacam-se aqui as plataformas digitais “Escola Virtual”, da Porto
Editora, e “Aula Digital”, do Grupo Leya. Estas plataformas têm um vasto
leque de recursos digitais, nas mais variadas disciplinas e anos de escolaridade.

“É possível organizar aulas, propor exercícios para consolidação e revisão de matérias e partilhar os conteúdos por email”, sugere a Porto
Editora.
“Além das versões digitais dos manuais, os alunos podem ver vídeos,
animações e resumos da matéria, ou mesmo fazer testes interativos”,
aponta a Leya.
Também a ANSOL – Associação Nacional para o Software Livre e a co-
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munidade Ubuntu Portugal criaram um site – https://covid-19.ansol.org
– onde apresentam uma lista de software livre e gratuito que pode ser
utilizado para a interação entre alunos, professores e escolas.
A lista contém recomendações específicas de softwares vocacionados
para o ensino, abrangendo várias disciplinas como Física ou Matemática,
mas também Desenho Técnico ou Programação Computorizada Numérica, adequados a diversas faixas etárias.
Ficam aqui, a título de exemplo, alguns desses softwares:

G eoG ebra
Aplicativos Matemáticos - Aplicação de geometria, álgebra, estatística
e cálculo:

Li breCAD
Programa livre de desenho CAD 2D, para desenho técnico, topografia.
Software equivalente ao AutoCAD:

Fr eeC A D
Programa livre de desenho 3D paramétrico, aplicável a modelação. Alternativa gratuita ao Solidworks:

G oog l e S ket c h U p
Software de modelação 3D/CAD gratuito. À semelhança do anterior,
poderá ser uma válida alternativa gratuita ao Solidworks.

O p en S C A D
Software livre e confiável para a criação de modelos para impressão
3D. O OpenSCAD é uma ferramenta de modelagem 3D não visual, o que
o torna ideal para codificadores.

Ki CAD
Software open source para projetos de circuitos integrados, com o objetivo de facilitar a conceção de layouts e suas conversões para placas de
circuito impresso. Possui ferramentas para elaboração de estruturas de
produtos, arte final e visualizações 3D da PCB e seus componentes:

Outro aspeto que será trabalhado neste “ensino à distância” será a
existência de sessões síncronas entre os professores das várias disciplinas e os respetivos alunos, que é como quem diz, aulas “presenciais”
online.
Existem também para o efeito várias plataformas disponíveis, sendo
que, provavelmente, as mais conhecidas e utilizadas são (e continuarão a
ser) as plataformas Google Reuniões (Google Meets) e Zoom.
Através destas, os professores podem interagir com os alunos, partilhar materiais e apresentações multimédia e utilizar inclusive um quadro
branco, se assim o entenderem, procurando simular o ambiente de uma
sala de aula no mundo virtual.

É, pois, todo um mundo novo este que se nos
apresenta pela frente.
Com o terceiro período
a iniciar, professores e
alunos serão chamados
a quebrar barreiras e a
superarem-se.
As ferramentas estão aí. Reinventemos a Escola!
Pesquisa, recolha e adaptação por Arcélio Sampaio, professor
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Check-List

H ot P oi n t - P l a y Z o ne

FIFA 20

(PS4 / XBOX ONE / PC)

Sei que muitos ao lerem o título do jogo que
escolhi trazer-vos neste número do Leituras sentiram uma boa dose de nostalgia pelos fins de semana em frente à TV ou no estádio a “puxar” pela
vossa equipa favorita.
Não sendo tal possível (pelo menos para já),
fica aqui uma pequena review daquele que muitos consideram ser o simulador mais realista do
desporto-rei.
No entanto o seu a seu dono. A análise que se
segue não é da minha autoria. Foi recolhida do
site pcgaming.pt e do artigo escrito pelo seu colaborador João Fernandes.
“Com a chegada de mais uma época futebolística, é altura também da chegada de uma nova
edição do popular e mítico videojogo FIFA, da Electronic Arts. A fasquia estava elevada, pois com o nível que as versões
anteriores de FIFA apresentavam, poderíamos pensar que é difícil fazer
melhor no mais conceituado simulador de futebol existente no mercado
dos videojogos.
A EA (...) como resposta a muitos pedidos feitos pela comunidade decidiu agarrar num título “adormecido” como é o caso do FIFA Street e
incluiu-o no FIFA 20, atribuindo-lhe o nome de “Volta”. Este é o grande
argumento diferenciador da EA nesta edição de FIFA, no entanto, as novidades não se ficam apenas e só por aqui, com algumas introduções no
título bastante interessantes e que detalharemos de seguida.
O FIFA Ultimate Team é, como é habitual, o grande trunfo da EA para
alimentar o título sendo o modo de jogos favorito de milhões de jogadores de todo o mundo.
Este modo de jogo também foi alvo de preocupação por parte da EA
tendo sido também contemplado com algumas novidades. Entre as novidades incluídas, destaque par ao novo sistema de progressão que, através do cumprimento de “missões” e atingir de objetivos permite ao jogador somar pontos que podem ser trocados por prémios desde “packs” de
jogadores e consumíveis, ou mesmo por jogadores que podem complementar a equipa personalizada pelo jogador.
O sistema de gestão de plantel foi também atualizado, com um aspeto
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mais moderno e intuitivo permitindo um acesso fácil às opções disponibilizadas, seja para a simples troca de um jogador, seja para atribuição
de um consumível. (...)
O modo de Carreira traz algumas alterações em relação ao que era
apresentado em FIFA 19, começando logo pela criação do treinador. Nes-

ta nova edição existem mais opções de personalização para o personagem que nos representa durante a carreira, incluindo, pela primeira vez
na série, a possibilidade de criar uma treinadora. Desde o aspeto físico
do ou da treinador(a), a uma vasta seleção de peças de vestuário, existe
agora um grande número de opções para criar um personagem à nossa
imagem (ou não). (...)
Começando pelo modo de jogo “Volta”, a jogabilidade apresentada
neste modo de jogo é de uma velocidade vertiginosa, sendo que o recurso às tabelas na parede do recinto, as habilidades apresentadas por
cada jogador, os inúmeros ressaltos (já característicos de FIFA) tornam
este modo de jogo muito rápido e muito divertido. (...)
Em relação ao FIFA Ultimate Team, este modo de jogo tem vindo a
ser atualizado com sucessivos updates, com a EA a esforçar-se para responder aos inúmeros pedidos dos seus (exigentes) jogadores e adeptos.
A jogabilidade parece estar mais lenta, e os jogadores mais presos na
reação, no fundo algo que se assemelha, de facto, ao futebol real, com

as movimentações dos jogadores muito mais fiéis ao
que era oferecido em FIFA 19.
O sucessivo recurso à finta para progredir no terreno de jogo que existia na versão anterior praticamente acabou em FIFA 20, deixando de ser possível
avançar pelo campo fora a fintar (com recurso ao
mesmo movimento técnico). Caso o jogador teime
em avançar desta forma, a bola poderá fugir ou o
jogador perder o seu controlo. No entanto, os dribles,
quando aplicados no momento certo, podem ser letais e resultar com sucesso na finalização da jogada
em golo.
A Electronic Arts também teve particular atenção à inteligência artificial (IA) do jogo, com esta a ser melhorada e otimizada no que diz respeito à componente defensiva, que resulta numa melhor e eficaz ocupação
dos espaços e no corte das linhas de passe. (...)
No sentido oposto, ou seja, na componente atacante, a IA de FIFA 20
foi também alvo de melhorias e otimizações, com movimentação dos jogadores em busca de espaços vazios e a procurarem criar linhas de passe. Esta movimentação, por vezes, acaba por fazer com que os jogadores
caiam na “armadilha” do fora-de-jogo. (...)
Em termos gráficos, FIFA 20, pouco difere do título antecessor, sendo
que alguns jogadores estão muito mais fiéis ao que são na realidade,
em que o principal destaque vai para os jogadores que têm cabelo mais

comprido, com a movimentação a ser muito mais real e próprio do movimento do atleta.
Por sua vez, no que aos efeitos sonoros diz respeito, estes estão muito
bem conseguidos com o som proveniente da bancada a condizer, muitas
vezes, com o que se passa em campo, desde a assobiadela do público da
casa quando a equipa de fora tem a posse de bola, no final do encontro, como os diversos cânticos, característicos, de cada clube a serem
fielmente reproduzidos (infelizmente não está disponível para todos os
clubes, e apenas possível perceber nos principais clubes do mundo).
Mais uma vez, os comentários do jogo estão, nativamente, em inglês,

sendo possível alargar o número de idiomas facilmente com recurso a
um simples download e posteriormente ativado dentro do jogo. Infelizmente, o nosso português de Portugal, está ausente, sendo que, o mais
aproximado, é optar pelos comentários em brasileiro sob a responsabilidade de Tiago Leifert e Caio Ribeiro.
A banda sonora apresentada é também ela muito rica, com sons de

vários pontos do globo e com ritmos muito virados para os sons vividos
nos rings do futebol de rua.
O novo FIFA 20 representa para a EA uma evolução na franquia, com
a inclusão de algumas novidades nos modos de jogo. Infelizmente o jogo
foi lançado com algumas falhas na jogabilidade e alvo de muitas críticas
por parte dos seus seguidores, porém a empresa, desde o seu lançamento, já lançou duas ou três grandes atualizações com o intuito de conseguir responder ao que é sugerido pelos jogadores, num claro sinal de
respeito a quem segue a franquia.
Ainda assim, consideramos que este é um dos melhores FIFA de sempre.”

Fonte: pcgaming.pt, artigo de João Fernandes
Recolha e adaptação: A. Sampaio
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Check-List

H o t P o i n t - A p p D r o id

Apps Para Socializar Sem
Sair de Casa
Enco nt r os c o m Fa m i l i a r es ou
Amigos
Aqui as possibilidades abundam. Não faltam redes sociais ou aplicações, algumas inicialmente usadas mais em contexto profissional, para
se encontrar (virtualmente) com familiares ou amigos. É o caso da aplicação de videoconferências Zoom, que se expandiu do seu propósito inicial
associado ao mundo do trabalho (com reuniões, happy hours e cocktails
incluídos) para juntar famílias, escolas e grupos de amigos. Nela podem
reunir-se até 100 pessoas durante 40 minutos, na versão gratuita.
Mas não é a única que lhe permite “estar” e conversar com amigos.

Há também o Skype, a Discord, o Google Hangouts (do Gmail), com um
máximo de 25 pessoas por conversa, ou até o chat do Google Docs, que
te permite falar com amigos enquanto partilha documentos com eles.
Para encontros com menos pessoas, não te esqueças do Facebook
Messenger, do WhatsApp, do FaceTime da Apple, da Houseparty e do
Google Duo.
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Jog os de Ta bu l ei ro e Não Só
Se és amante de jogos de tabuleiro (e não só), a Houseparty tem a solução para esta fase de isolamento social. A aplicação de vídeo, lançada
em 2016, está a tornar-se cada vez mais popular entre amigos, uma vez
que permite conversas em vídeo básicas (também para grupos) de forma
simples. Sincronizada com os teus contactos, permite-te ver, rapidamente e de forma simples, quais os teus amigos que estão online, enviar
mensagens de vídeo e voz e, ao mesmo tempo, jogar cartas ou outros ao
estilo do Trivial ou o Pictionary.
Do mesmo estilo é a Jackbox Games, que disponibiliza packs de jogos
que envolvem perguntas ao estilo do Trivial, e adivinhas para completar
espaços em branco ou concursos de desenho. Estes podem ser jogados
nos smartphones, televisões, computadores ou consolas – e as pessoas
encontram-se para o fazer através de uma plataforma para encontros em
vídeo como a Zoom ou o Google Hangouts.
O universo do gaming também tem beneficiado muito com a crise
do coronavírus, vendo as suas utilizações a aumentar. É o caso de jogos
como o Fortnite, detido pela mesma empresa da Houseparty.

No i t es d e C i n em a
Longe vão os tempos em que era possível juntar os amigos em casa à
sexta-feira à noite. Mas em tempos de isolamento social surgem novas
formas criativas de o fazer. Entre as aplicações que estão a ser usadas
para organizar noites de cinema virtuais estão a Discord e a Netflix Party.
A Discord é uma plataforma que te permite criar o teu próprio chat

(em vídeo, voz ou texto) ou juntar-te a outros grupos privados, como tem
funcionalidades úteis para as sessões de cinema com amigos: uma que
te permite ter esse chat ativo durante todo o tempo e outra que possibilita a partilha de ecrã com outras pessoas.

O mesmo acontece com a Netflix Party, uma extensão do Google Chrome, que permite enviar um link a vários utilizadores da plataforma de
streaming Netflix para sincronizarem e verem um filme juntos, tal como
se estivessem na mesma sala.
Há ainda a twoseven que permite criar uma sessão de visualização
conjunta de vídeos na Hulu, Amazon Prime, HBO YouTube, Vimeo, Netflix, entre outros. Permite também partilhar vídeos privados que tenhas
no computador ou usar as webcams para ver todos os teus amigos, como
se estivessem juntos.

Tinder. Aqui os utilizadores respondem a questionários, deixando que a
aplicação lhes encontre um parceiro em função das respostas.
Opções não faltam, para todos os gostos e interesses: podes ainda
optar pela Grindr, Bumble, Match ou Plenty of Fish, que lançou recentemente uma funcionalidade para os utilizadores se apresentarem rapidamente (pitch) através de transmissão em direto.

Con certos e Ou tros
Com os grandes eventos a serem cancelados, muitos artistas viraram-se para a internet. Um dos primeiros a fazê-lo em Portugal foi o músico Salvador Sobral, que decidiu dar um concerto transmitido em direto,
usando o Facebook Live.
Muitos outros lhe seguiram as pisadas. Recentemente, 77 artistas –
entre eles Samuel Úria, Márcia, António Zambujo, Capicua, The Legendary Tigerman e Carolina Deslandes – ofereceram durante seis dias 40
horas de música, através do Instagram. A receita é semelhante: os artistas aproveitam plataformas como o Facebook, o Instagram, o YouTube e
o Twitch para levar as atuações a casa dos portugueses.
Mas se o que gostas é mesmo de ir a uma festa cheia de pessoas e
dançar, também já há quem ofereça música como se estivesse num bar
ou numa discoteca. É o caso da app Plug.DJ, que permite a todos aqueles
que estiverem na mesma festa escolherem os seus vídeos de música (por
ordem de chegada) – embora não permita falar com as outras pessoas
nessa festa.

E nco nt r o s A m o r o s o s
Também as aplicações do encontro se adaptaram aos novos tempos
de isolamento social, ditados pela pandemia de coronavírus que assola o mundo. O Tinder, uma das mais utilizadas em Portugal, alargou a
possibilidade das pessoas se relacionarem virtualmente com outras em
qualquer parte do mundo: até 30 de abril, disponibilizou gratuitamente
a todos os utilizadores o Tinder Passaporte (até agora limitado a subscritores Plus e Gold). Isto permite-te pesquisar pessoas em qualquer parte
do mundo, dando “negas” até que exista algum interesse mútuo que te
permita iniciar uma conversa no mundo virtual.
Se preferires que alguém faça o trabalho por ti e te encontre o parceiro
ideal, existe também a OkCupid, do mesmo grupo de empresas que o

Para não te perderes neste universo de possibilidades, há uma plataforma portuguesa chamada Calendall, lançada no final de março, que
reúne todos os eventos sociais de comediantes, músicos, atores, personal trainers e influencers digitais, num único lugar.
Pedro Veloso, professor
Recolhido e adaptado de: expresso.pt
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Em

Alta
Baixa

O jornal “Leituras” é um jornal extremamente interessante, no qual
os alunos e professores ficam a conhecer todas as atividades escolares, desde visitas de estudo, Erasmus, entre outras.
Considero este jornal um projeto muito bom e bem estruturado e
espero que continue por muitos mais anos. É também um excelente meio de comunicação, entre toda a comunidade escolar e também uma forma de divulgar para o exterior o que cá se desenvolve.

(I n ) C on f i d ê n cia s

João Bezerra, PM5

O jornal “Leituras” ajuda os alunos e os seus encarregados de
educação a conhecerem as atividades realizadas ao longo do período de cada ano. É um jornal criativo e ilustra bem as atividades
por nós realizadas.
Eu pessoalmente gosto da rubrica Hot Point para saber as novidades sobre os jogos para o computador.
Rogério Dias, MA13

Um livro que
gostaste de ler
Prefiro ler jornais
A música da tua
vida
“Mentiras”,
Mota Jr.
A frase que mais te irrita
“Cala-te!”
O filme que mais te marcou
“Velocidade Furiosa 8”

No meu ponto de vista, o jornal da nossa escola “Leituras” é marcante tanto para os alunos como para os professores. É importante
para ficarmos a saber todas as atividades escolares, intercâmbios,
visitas de estudo e as atividades que se realizam na escola.
O que me chama mais atenção no “Leituras” é a parte da tecnologia, acho muito interessante.
António Gomes, MA14

Cinema ou teatro?
Cinema
Fast-food ou comida tradicional?
Fast-food
Disciplina preferida
Educação Física
Artista de cinema preferido
Vin Diesel

O nosso jornal “Leituras” é um ótimo meio de comunicação. Para
além disso, considero que é uma ótima forma de promover e reconhecer os feitos e oportunidades que nos são oferecidas pela
nossa Escola Profissional CIOR. Informa também do que está a
decorrer no “mundo” exterior.
Nádia Ferreira, ASC17

Animal de estimação
Cão
Sobremesa preferida
Gelado
De quem gostarias de ler as memórias
De alguns amigos
A viagem de sonho
Estados Unidos da América

O jornal “Leituras” é um meio de comunicação que informa a
boa organização da nossa escola, como as atividades letivas, os
projetos, intercâmbios, entre outras atividades. Faz-nos recordar
todos os momentos vividos na CIOR. O jornal é de agradável leitura, sendo capaz de cativar e incentivar os alunos.
O “Leituras” é um jornal que dá uma grande vontade de ler e
reler.
Renata Monteiro, ASC16

[ 50 ]

Mulher Ideal
Sincera e bonita
Qualidades que mais aprecias
Humildade e simpatia
O que não dispensarias numa ilha deserta
Diogo Silva, C1-MA4
Amigos

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

Um livro que gostaste de ler
“Foi sem querer que te quis”,
de Raul Minh‘alma
A música da tua vida
“Louco”, Piruka Feat Bluay
A frase que mais te irrita
“Tem calma”

O meu nome é Álvaro Rafael Oliveira da Silva.

O filme que mais te marcou
“Rei Leão”

Moro na Freguesia de Ronfe, Guimarães.
Nasci no dia 23 de julho de 1995.

Cinema ou teatro?
Cinema

No dia do meu aniversário gosto de ter o dia livre para estar com pessoas,
conversar e responder a mensagens.

Fast food ou comida tradicional?
Comida tradicional

As pessoas dizem que tenho jeito para negociar e aconselhar.

Disciplina preferida
Educação Física

Sinto-me feliz quando ajudo alguém a resolver um ou vários problemas.

Produzo muito mais quando faço o que quero e o que acho melhor.

Comovo-me quando vejo pessoas doentes e impotentes.

Artista de cinema preferido
Vin Diesel

Adoro convívio, jantar fora com amigos, festas populares/de rua, estar em
família, entre outros.

Animal de estimação
Cão e gato

Detesto “conversa fiada”, mentiras, falta de compromisso e de honra.
Num filme interpretaria a personagem de protagonista.

Sobremesa preferida
Manga

Um dos meus sonhos é passar uma temporada a viver perto de uma praia
paradisíaca.

A viagem de sonho
Dubai

Acredito que quando se quer muito, tudo é possível.
O Leituras para mim é onde descobrimos as atividades e acontecimentos
da CIOR.

Homem Ideal
Sincero, respeitador, compreensivo e bonito

Se fosse um animal seria um Leão.

Qualidades que mais aprecias
Sinceridade

Por um dia gostava de ser invisível.
Se ganhasse o Euromilhões viajava muito, antes de voltar à rotina.

O que não dispensaria numa ilha deserta
Um bronzeador para um belo bronzeado

Os computadores para mim são uma ajuda enorme.

Jéssica Estevão, ASC16

O que faltou perguntar foi... o que eu nunca faria: dar segundas
oportunidades.
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