
Um Renovar de Energias.

Bem-vindos ao Jornal número catorze.

A Crise chegou a todo o lado e nós tivemos uma crise de criatividade e um processo de renovação. Os alunos do 3º ano estão em estágio e encontra-se tudo a 
correr como desejado. Ao primeiro ano, ainda que com muito boa vontade, falta traquejo. As múltiplas atividades de uma escola superativa esgotam as energias 
dos restantes alunos. Para este jornal, tínhamos escolhido como tema “um renovar de energias”. E foi preciso mais do que isso. Foi preciso renovar a maioria dos 
elementos que colaboram com o In.forma.
Uma nova rúbrica, “Portfólio do Aluno”, pertende dar mais visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos alunos, e se temos alunos com muitos talentos é um dever 
imperioso mostrar o que produzem.   
Congratulamo-nos com a revitalização do Clube de Banda Desenhada, que, depois de alguns marasmo, se voltou a reunir com muita energia e esperamos, muito 
em breve, poder publicar aqui os resultados do seu trabalho. A história está a ser escrita e os personagens deverão começar a aparecer pelas nossas paredes. O 
objetivo é levar uma banda desenhada ao próximo Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora. 
As Colunas da Matemática e da Física mantêm a sua presença e o Artigo da Arquitetura volta em grande, adquirindo novo fulgor.
Para o próximo número, vamos também passar a contar com a colaboração da Educação Física. 
Vamos passar a aparecer no Facebook, na página da  Escola (https://www.facebook.com/EPGEAMADORASEDE).
Para terminar com as novidades, por agora, vamos acompanhar a edição em papel e em formato digital, com o blog (http://informaepge.wordpress.com/) e com 
conteúdos vídeo num canal do youtube.
Tu também podes participar. 
Manda os teus desenhos, fotografias, artigos para in.forma.epge@gmail.com.

Quando a convidaram para Diretora o que lhe veio à cabeça?
Quando me fizeram o convite nem percebi o que me estavam a dizer, quando 
tomei consciência pensei: 
“Eu? Será que sou capaz?...”

Como é o dia a dia no polo da Venda Nova?
Sempre em movimento, a porta e telefone da minha sala não param, há sempre 
algo a acontecer para resolver.  

O que mudava?
Em mim? 
Os meus gostos gastronómicos, gostava tanto de apreciar marisco e outros pe-
tiscos que dizem ser tão bons e de que não gosto.
A única vez que comi marisco foi no meu casamento e porque me enganei…
Na escola? 
O polo da Venda Nova é muito grande, e quando mostramos a escola a alguém, 
uma das primeiras coisas que costumamos dizer é: “a escola parece um labirinto”. 
Gostava de conseguir um ambiente mais familiar para estarmos mais perto uns 
dos outros e nos aproximarmos mais dos alunos. 

Um filme…
São dois: 
A Vida é Bela, choro sempre, e Colisão, porque descubro sempre algo novo neste 
filme. 

Uma música…
Feel – Robbie Williams

Um medo…
Que uma doença súbita me leve alguém próximo.

Uma sensação…
Uma das melhores sensações que já tive foi estar no meio de um milhão de pes-
soas e conseguir ouvir o vento a soprar…

Um ídolo…
Não tenho um ídolo em especial, há algumas pessoas que admiro bastante. 

Um passatempo…
Fazer voluntariado.

Diga-me cinco coisas que gosta…
A minha família;
Rezar;
Paris, Paris e Paris;
Montanhas-russas;
Comer no sofá.

E cinco que não gosta…
Ver sangue;
Ver alguém chorar;
Sentir frio (fico mesmo muito irritada);
Bicicletas;
Desperdício.

O que é que a motiva?
Saber que há alguém que me ama e por esse alguém valerá sempre a pena lutar.    

E o que é que a desmotiva?
A mesquinhice e a inveja, não suporto!!!!

Um lema de vida…
Viver para o outro.

O que dizem os seus olhos?
Que sou muito feliz.

E o que é que eles não dizem?
Não posso dizer o que eles escondem.

da parede para o mundo...
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Dá aulas na Gustave Eiffel há quantos anos?
Desde Março de 2005, 8 anos…
O tempo passa. 

Bons momentos?
Tantos… mas recordo sempre a minha 1ª orientação educativa de turma, 35008 
de Práticas de Ação Educativa, como um bom momento, vivi muito com aque-
las alunas (eram só meninas), elas marcaram-me e eu a elas também. 

E maus?
Sempre que um/a colega com quem trabalho mais de perto se vai embora da 
escola. 

Quem é a Ana Albuquerque?
Não sei o que dizer… 
Boa pessoa  (humildade à parte), alguém que tem um propósito na sua vida 
e luta todos os dias por o alcançar.
Para mim não ter objetivos é morrer.    

Se você fosse sua aluna como é que se definia?
Dinâmica e objetiva.

Quais são as suas raízes?
Sou da Amadora (só fui nascer a Lisboa), cresci, vivo e trabalho na Amadora. 

Quando sentiu necessidade da sua independência?
Quando completei um quarto de século da minha vida.

É fácil conviver consigo?
Sim, tenho a certeza que sim.

Onde se sente mais à vontade?
Dentro da sala de aula, parece que tudo se transforma, o tempo passa a correr!

EnTREVISTA(PG)
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A ESCOLA E A AFIRMAÇÃO DA MARCA

Numa época em que as ofertas formativas são similares, é necessário marcar a 
diferença pelas atitudes e compromissos assumidos na missão das instituições, 
zelando diariamente pelo cumprimento dos seus valores. São os desejos, as mo-
tivações e as atitudes que diferenciam as ofertas e levam à escolha da marca.
A marca é algo pela qual um grupo de pessoas manifesta interesse e dedicação, 
levando-os a transmitir aos outros a importância de dela fazerem parte como 
elementos ativos. É a soma intangível dos atributos de uma instituição: o seu 
nome, a sua imagem, a sua história, reputação e a maneira como é comunicada.
No entanto, uma “boa marca” hoje, pode nada valer amanhã, e ser rapidamente 
ultrapassada. Só há uma forma de manter uma marca no topo, pensar para o 
FUTURO. 

Tu és diferente, nós somos diferentes.
Declarar que “somos diferentes” não é suficiente para criar uma marca que se 
pretende que espelhe essa diferença.
São as ações do dia-a-dia, o envolvimento e entusiasmo de todos os que nela 
trabalham que fazem essa diferença.
Pretendemos ser diferentes na forma e nos sentimentos que provocamos, para 
que aqueles que estão fora nos considerem credíveis na diferença que evocamos, 
e aqueles que já estão dentro possam confirmar essa diferença diariamente de 
modo convincente e consigam transmiti-la e vivê-la de forma clara, verdadeira e 
objetiva. 
A verdadeira e duradoura lealdade para com uma marca é conseguida através 
das pessoas. É a sua satisfação que as leva a continuar e a motivar os outros.
A marca Eiffel tem, ao longo dos mais de 20 anos de existência, focado os seus 
princípios no seu capital humano e no conhecimento. Dela faz parte um conjunto 
de pessoas internas e externas, que sentem cumplicidade umas com as outras e 
orgulho de dela fazerem parte.
Não existem pessoas certas e pessoas erradas, isso aplica-se às estratégias e aos 
meios utilizados, para alcançar o objetivo final: o sucesso de todos os que fazem 
parte da marca.
Aqui criamos oportunidades iguais para todos, salvaguardando sempre a indivi-
dualidade de cada um. No seio do todo, cada aluno é único.
Promovemos a partilha, a entrega, o sucesso, a interação com o mundo exterior, 
limamos diariamente as arestas que promovem o crescimento pessoal e a inte-
gração plena como cidadãos do Mundo. 
•	 Atualmente, ter uma profissão, mais do que uma forma de obter remunera-

ção, é contribuir para a realização pessoal e maior sentido de autoestima;
•	 Ter uma profissão deverá implicar uma maior e melhor aposta na qualificação 

do potencial humano de cada um;
•	 Ter uma profissão implica um maior compromisso para com a sociedade em 

geral uma vez que, melhor habilitados, poderemos contribuir para uma socie-
dade mais competitiva, igualitária e justa.

Ciente da importância de uma eficaz estratégia na consolidação da marca, a EPGE 
dá principal atenção à família e à comunidade envolvente.
 Os objetivos pretendidos são dar corpo ao nosso lema “O FUTURO TEM UM 
ROSTO”. O rosto de todos aqueles que diariamente fazem aqui o seu caminho 
e os que virão a seguir.

A maneira mais eficaz de conseguir alcançar estes objetivos, passa por fazer com 
que os que já fazem parte da marca se sintam motivados a transmitir para o exte-
rior a realidade que vivem. A paixão interna, e a sensação de pertencerem a algo 
diferente é a forma mais eficaz e duradoura de sustentar e credibilizar a marca.
Cada instituição é única, e a sua identidade deriva da sua cultura, da sua organi-
zação, das suas raízes, da sua personalidade, da sua força e das suas fragilidades.

Uma instituição deve ser um organismo vivo, deve:
•	 Comunicar;
•	 Ter um estilo;
•	 Ser única;
•	 Ter uma identidade.
 

Tecnológico – Energias Renováveis e sua aplicação no quotidiano

Trata-se de um aparelho cuja funcionalidade é reutilizar as forças e energia dos 
utilizadores, enquanto fazem exercício físico. Enquanto é desenvolvida a atividade 
física nestes aparelhos, estes recolhem a energia gasta através dos movimentos 
e utilizam-na para produzir energia elétrica. Para além de ajudar na manutenção 
e exercitar o corpo humano, ajudam a reutilizar a energia, procurando-a onde 
seria difícil imaginar. Faz bem aos utilizadores e ainda contribui para a produção 
de energia elétrica. (IR)

Estes estacionamentos inclinados produzem energia solar, ideal para abastecer 
carros elétricos. 
Enquanto o carro está estacionado pode ser abastecido pela energia gerada pelo 
próprio estacionamento, sendo o Ideal para empresas, centros comerciais, entre 
outros.
Trata-se de uma es-
trutura metálica com 
um sistema de ener-
gia solar fotovoltaica 
com uma potência 
elétrica de 3,33 kWp 
ligada à rede e a um 
ponto de recarga 
para veículos elétri-
cos. 
A inclinação de 15º 
do módulo é deter-
minada para equi-
librar a geração de 
energia e a estética do estacionamento.
(MM)

Com o avanço da tecnologia, esta começa 
também, a ser aplicada de forma a reduzir 
os riscos do planeta. Aqui, podemos ob-
servar um exemplo em que foram criados 
diversos veículos movidos a energia solar.

•	 Avião movido a energia solar.

•	 Carros movidos a energia solar.

•	 Navio movido a energia so-
lar.

Esta nova forma de aplicação da 
tecnologia é bastante benéfica 
para o planeta, uma vez que não 
gera poluição, por ser movido a 
energia solar. (GS)

O veículo elétrico é um novo tipo de veículo ecológico que funciona por meio 
de motor elétrico.
Este tipo de veículos são totalmente amigos do ambiente e fazem parte do grupo 
denominado “Zero Emissões”.
O motor elétrico usa energia química armazenada em baterias recarregáveis, que 
depois é convertida em energia elétrica para alimentar um motor que fará a sua 
conversão em energia mecânica, possibilitando que o veículo se mova.
Com a drástica subida do preço do petróleo, este tipo de veículos são talvez o 
melhor projeto para solucionar vários problemas económicos e ambientais.

Mas com tan-
tas vantagens, 
desvantagens 
vêm ao de 
cima. O preço 
dos carros elé-
tricos na atua-

lidade ainda é elevado, a sua autonomia situa-se normalmente entre os 100 km e 
os 200 km e o espaço ocupado por si é igual ao de um carro convencional. 
Mas quem sabe com o rápido avanço da tecnologia, estes veículos num futuro 
próximo possam vir a perder essas desvantagens e tornem-se o principal tipo 
viatura nas estradas a nível mundial. (MV)

Uma espreguiçadeira alimentada a energia solar, onde podemos relaxar, carregar 
o telemóvel e mesmo jogar numa consola sem deixar de desfrutar do bom que 
é o ar puro.
Podemos partilhar bons momentos com os nossos amigos no jardim, sem deixar 
de desfrutar de um joguinho no Ipad, por exemplo, ou até mesmo carregar o 
telemóvel que ficou sem bateria sem ter que voltar para dentro de casa.
Para a noite tem incorporadas luzes no seu interior permitindo-nos também 
desfrutar do ar e do lindo céu cheio de estrelas. (CC)

TEcnOLóGIcO(AE)E.TIQUETA(SA)



Novamente à procura de talentos encontramos um aluno do curso de Técnico 
de Design com habilidades para o desenho . O seu nome Bruno Silva, aluno da 
Turma 326.
Aqui ficam alguns exemplos da qualidade do seu traço.

Quando se fala de super heróis, é inevitável pensar num: Super-Homem. Este 
ícone da banda desenhada, criado em 1933 por Joel Shuster e Jerry Siegel, e pu-
blicado pela primeira vez em 1938, simboliza o sonho americano: um estranho 
numa terra distante que consegue prosperar, apesar das dificuldades e, sobre-
tudo, das diferenças. O que o torna excepcional não são os seus poderes, mas 
sim o desejo de ser aceite, de ser humano. Criado por terrestres (não esquecer 
que é o último da sua espécie, embora tenham surgido ao longo dos tempos 
outros personagens que alegavam também originar de Krypton) segundo altos 
valores morais, ensinado a não utilizar os seus poderes apenas em prol de si 
próprio, Clark Kent seguiu uma vida simples: de jovem agricultor passou a estu-
dante de jornalismo, seguindo depois carreira no Planeta Diário como jornalista 
de renome. É neste jornal que conhece Lois Lane, que mais tarde se tornaria 
sua mulher (na maior parte das continuidades, pelo menos). 
Mas e se o bébé Kal-El não aterrase no Kansas, junto dos Kent? O que aconte-
ceria se fosse criado, por exemplo, na União Soviética, nos tempos do Comu-
nismo? Pergunta facilmente respondida em Superman: Red Son, onde a história 
é alterada desta forma. De facto, existe toda uma série de livros, chadamada 
“Elseworlds”, onde os personagens da DC Comics são reimaginados - uma de-
las, por exemplo, Kal-EL aterra na selva e é criado por lobos, sendo assim uma 
recriação da história de Mowgli (“O Livro da Selva”, de Rudyard Kipling). E o que 
aconteceria se Kal-El não tivesse sido criado com os valores morais que defen-
de? Já imaginaram um mundo onde existe um ser imparável, capaz de cometer 
actos de destruição massiva num piscar de olhos, à solta? Podemos ver em “Irre-
deemable” (não pertence à DC Comics, mas sim à Boom!Studios), onde um ser 
super poderoso (para todos os efeitos um “super-homem”) se torna maléfico.
Serve esta (longa) introdução para chegar ao tema deste jornal: renovar de 
energias. Acontece que este personagem, Super-Homem, apesar de todos os 
poderes que possui, desde a sua invulnerabilidade à força aumentada, passando 
pelos sentidos aumentados (visão de raios-X, visão de calor, super-sopro, etc), 
não passa de uma bateria solar ambulante.
Em Krypton, a estrela dominante era um sol de radiação vermelha. Ao alcançar 
a Terra, o seu corpo começou a absorver a energia solar, o que lhe permite utili-
zar os seus poderes. De facto, numa das histórias, Kal-El perde o controlo da sua 
habilidade de expelir o excesso de energia, tornando-se um monstro inumano 
(apenas em aspeto) que não podia mover-se de forma repentina, pois podia 
magoar alguém. Também na história da sua “morte” (“Death of Superman” - 
1992), ao voltar à vida descobriu que tinha perdido os seus poderes. Após ter 
sido banhado com uma dose de radiação solar (que teria morto um ser humano 
comum) e a ter absorvido, recuperou os seus poderes. A teoria seria, então, 
que a sua “morte” teria sido um descarregar completo da energia, e que após 
“recarregar” voltou ao normal. 
Ou seja, além de ser um exemplar do que a Humanidade aspira a ser (e não es-
queçamos que é um ser alienígena), um exemplo do sonho americano concre-
tizado, o Super-Homem é também um bastião das energias renováveis. Existirá 
herói mais completo?

Sob o tema das energias renováveis a chamada “parede de trombe” é um recur-
so que a arquitetura poderá e deverá utilizar aquando da  conceção projetual.

A eficiência energética nos edifícios passa pelo seu planeamento em projeto e 
pela adopão de sistemas construtivos que favoreçam o conforto térmico opti-
mizando os custos dos gastos energéticos.

A “Parede de Trombe” é um sistema construtivo baseado na captação solar 
passiva.
Foi desenvolvido em França por Félix Trombe e por volta de 1960 já era bas-
tante conhecida.

Esta parede é basicamente uma pequena estufa. 
È constituída por um vidro exterior orientado a Sul, uma caixa de ar e uma 
parede de grande densidade e espessura, normalmente em betão, pedra ou 
tijolo maciço.

Trata-se de um sistema capaz de absorver a energia solar, armazená-la no in-
terior da parede, devido à sua inércia térmica e irradiar calor para dentro do 
espaço  adjacente durante a noite ou quando for mais necessário. 
As imagens seguintes ilustram como o sistema funciona:
A “Parede de Trombe” é assim constituída por dois rasgos ou duas espécies de 
janelas. Uma na parte inferior e outra na zona superior.

No Inverno, em que a necessidade de aquecimento do espaço é maior, o sol 
incide no vidro, aquecendo a parede e o ar existente na da caixa de ar, fazendo 
com que a parede aquecida exale essa mesma energia para o interior do espa-
ço. 

Caso haja necessidade de um aquecimento suplementar, abrem-se as duas ja-
nelas existentes na parede, a superior e a inferior, permitindo que haja um 
aquecimento rápido da divisão, através da simples circulação de ar aquecido 
(convecção natural) na caixa de ar. 

O espaço pode assim ser aquecido através do calor concentrado na parede e 
ainda através do ar quente armazenado na caixa de ar.

O facto deste circuito poder ser fechado faz com que a parede vá acumulando 
calor e sem alternativa, o liberte para o interior.

A “Parede de Trombe” não dispensa no entanto, a colocação de uma pala, para 
que no Verão, cuja incidência solar é mais vertical, haja um ensombreamento 
desta.

Pretende-se, assim que somente haja aquecimento quando ele é necessário. 
Desta forma, no Verão, o fecho da janela superior e abertura da janela inferior 
da “Parede de Trombe”, em conjunto com uma abertura na janela de vidro 
exterior, permitem que o ar quente da caixa de ar circule e saia, não deixando 
por isso que a “Parede de Trombe” aqueça e que, consequentemente, o espa-
ço adjacente também.

O funcionamento é, por isso, na sua essência, simples.

Uma reflexão sobre o Tempo…

O tempo voa. Ainda há dias saboreávamos as castanhas do São Martinho e 
já nos preparamos para nos deliciarmos com os irresistíveis ovos e folares de 
Páscoa. Pelo meio, ficaram as filhoses do Natal, os chocolates do São Valentim 
e as folias do Carnaval. E, a ligar todos estes momentos, o tempo, o senhor da 
eternidade.
Há quem diga que tempo é dinheiro, quem afirme que o tempo não volta atrás 
e quem defenda que o tempo pode ser o nosso maior inimigo. Será? Na ver-
dade, várias são as reflexões sobre o tempo e vários são aqueles que, ao longo 
dos tempos, se dedicaram a tentar encontrar maneiras de perceber melhor 
esta entidade a quem alguém, um dia, resolveu dar o nome de tempo. De facto, 
o tempo é importante e chega mesmo a dominar as nossas vidas. Assim, veja-
mos. Queixamo-nos de que não temos tempo para nada, reivindicamos que os 
dias deveriam ter mais de 24 horas, imploramos que o tempo passe devagar 
durante as nossas férias e que corra velozmente enquanto trabalhamos. Já para 
não falar naqueles que vivem atormentados com a passagem do tempo e que 
buscam avidamente a solução para a eternidade. Afinal, em que ficamos?! O 
tempo é ou não o nosso pior inimigo? É ou não o motor das nossas vidas? Opi-
niões à parte, o certo é que o tempo, como sinónimo de vida e de passagem, é 
um dos nossos bens mais preciosos, pelo que não deve ser desperdiçado, mas, 
pelo contrário, aproveitado ao máximo.
Einstein disse um dia “Nunca penso no futuro, ele chega rápido demais”, e de 
facto assim é. O tempo passa tão depressa que, de um momento para o outro, 
passamos do presente para o futuro sem sequer nos darmos conta. De um 
momento para o outro, ficamos sem quem mais amamos e arrependemo-nos 
de não ter aproveitado melhor o nosso tempo. De um momento para o ou-
tro, apercebemo-nos que a vida nos passou como vento por entre as mãos e 
julgamo-nos por não termos valorizado o nosso tempo. Na verdade, o tempo 
não é o nosso pior inimigo. Ele existe para nos fazer perceber que nada deve 
ser vivido pela metade, como dizia o nosso grande Pessoa “Põe quanto és no 
mínimo que fazes”. O segredo está, pois, em aproveitar o nosso tempo, em dar-
-lhe o seu devido valor, tendo a consciência de que ele é único e insubstituível. 
Resta-nos viver cada momento como se fosse o último, aproveitando a vida, 
sorrindo, amando, sonhando, no fundo, vivendo…

Salada Revigorante

INGREDIENTES
3 Cc de massa cozida e quente (300 g)
4 Cs de azeite
1 Cs de hortelã picada
1 Cs de manjericão picado
½ Cc de peito de peru cortado em tiras finas (65 g)
1 Cc de alho francês cortado em rodelas (90 g)
½ Cc de tomate cereja cortado ao meio (75 g)
½ Cc de bolinha de muçarela cortada ao meio (90 g)
1 Cc de radicchio picado (35 g)
Folhas de espinafre, hortelã e manjericão a gosto
* Chávena de chá (Cc); Colher de Sopa (Cs)

MODO DE PREPARAÇÃO
Numa tigela coloque a massa cozida e quente, azeite, hortelã picada, manjeri-
cão picado e sal a gosto; misture bem e deixe arrefecer.
Acrescente peito de peru cortado em tiras finas, alho poró cortado em ro-
delas, tomate cereja cortado ao meio, bolinha de muçarela cortada ao meio, 
radicchio picado, folhas de espinafre hortelã e manjericão a gosto, azeite e sal a 
gosto; misture bem e sirva em seguida.
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Energia Eólica no Mar (energia eólica offshore)

Todos conhecemos os aerogeradores que nos últimos anos se têm instalado e 
que de alguma forma, têm comprometido a paisagem natural das nossas serras, 
no entanto, poucos sabem da existência dos mesmos no mar (offshore).
O aerogerador é um dispositivo que tem como função transformar a energia 
cinética dos ventos em energia elétrica e é colocado em zonas onde predo-
minam ventos fortes e previsíveis, como por exemplo no alto das serras e no 
mar. A escolha dos locais de instalação destes dispositivos obedece igualmente 
a outros requisitos, como sejam, locais onde a energia é mais necessária e onde 
não comprometam terrenos com outras valências, como por exemplo, no mar. 
Esta última é a grande vantagem desta tecnologia, dita offshore. No entanto, 
existem algumas desvantagens das quais são de salientar os custos e a instala-
ção/manutenção, que são um pouco mais complexos que em terra.
Em junho de 2011 foi colocado um aerogerador a seis quilómetros da costa 
portuguesa, ao largo da Póvoa do Varzim. Pesa mais de 2 mil toneladas e possui 
uma potência de 2 MW, o suficiente para abastecer 1300 habitações. Denomi-
nado de Windfloat, colocou Portugal na liderança dos sistemas eólicos offshore. 
A plataforma Windfloat é constituída por três colunas flutuantes, uma das quais 
suporta a torre eólica e está alicerçada a uma profundidade de cerca e 50 m.
Esta é a primeira turbina eólica flutuante em águas abertas no Atlântico e a 

primeira colocação offshore, de uma turbina 
eólica multi-megawatts, sustentada por uma 
estrutura semi-submersível.
A plataforma desenvolvida para a EDP pela 
Principle Power (Seattle, EUA) foi construída 
em Portugal nos estaleiros da Lisnave em 
Setúbal e rebocada, por via marítima, até à 
Póvoa do Varzim. O projeto envolve, igual-
mente, a futura instalação de outras 5 plata-
formas ao largo da Póvoa de Varzim. 
Na Europa durante o primeiro semestre de 
2012 houve um aumento significativo de ins-
talação de turbinas eólicas offshore, o suficien-
te para abastecer 4 milhões de residências. 
Os parques eólicos offshore europeus estão 
localizados em maior escala nos países nór-

dicos, uma vez que nessas regiões é maior a intensidade dos ventos e as águas 
são menos profundas, fazendo com que as turbinas estejam apenas afundadas, 
ao invés de se encontrarem a flutuar, como acontece em Portugal.
Atualmente os materiais utilizados tornam os aerogeradores pouco potentes, 
mas estão em desenvolvimento projetos que têm como objetivo aumentar a 
potência e reduzir em 30% o tamanho e o peso das turbinas eólicas.
 Estes projetos são financiados pela União Europeia e envolvem a colabo-
ração de várias entidades europeias. Estes novos projetos visam a utilização de 
materiais supercondutores (materiais muito bons condutores a baixas tempe-
raturas) e materiais que combinam leveza, robustez e eficiência.

A Energia eólica em Portugal
No final do primeiro semestre de 2012, Portugal era o 10º país do mundo 
com mais capacidade eólica instalada (4.398 megawatts). A China e os Estados 
Unidos ocupam os primeiros lugares e, a nível europeu, a Alemanha lidera o 
mercado.

“Regresso”          
Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Julho 27, 2011 
Esta ilustração foi feita para a edição nº 10 do Jornal In.Forma 
da Escola Profissional Gustave Eiffel (Venda Nova), como o 
tema “Regresso às Aulas”. Com esta ilustração queria fazer 
passar a felicidade que eu sentia quando, em mais nova, se 
aproximava o primeiro dia de aulas e, assim, o reencontro com 
os meus colegas e amigos. 
Inspirado num personagem criado por mim, mantive a ideia de 
uma pintura mais simples, sem muitos detalhes, mas dando ao 

personagem um aspecto mais arredondado e juvenil.

“Éclaire”          
     Programa: Sai + Photoshop cs5
     Data: Setembro 9, 2011
Uma personagem original, criada por mim para participação 
num grupo de role-playing. A personagem é uma mistura 
entre um ser humano e uma raposa, para que tivesse um 
lado mais fantasioso. 
A forma como a personagem foi desenhada tem como obje-
tivo demonstrar um pouco da sua personalidade, para além 
das suas característias mais fantasiosas (cauda e orelha de 
raposa, elementos representativos de magia, etc.) Original-
mente, a personagem não possuía as característias animais, tendo estas sido adicio-
nadas posteriormente para cumprir os requisitos do grupo.

“Natureza”
Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Novembro 11, 2011
Ilustração elaborada para o Jornal In.Forma da Escola Profissional 
Gustave Eiffel (Venda Nova), com o tema “Natureza e Energias 
Verdes”. Assim ilustrei uma mulher simbolizando a natureza, se-
gurando o Planeta Terra nas mãos, enquanto o pedaço de terra 
onde ela se senta se desfaz, consequência inevitável da poluição.

“ID-Retrato”
   Programa: Sai + Photoshop cs5
    Data: Dezembro 12, 2011
Para esta ilustração, tentei usar um estilo de pin-

tura mais realista, tendo-me baseado em fotografias para estu-
dar os traços anatómicos humanos, para que o produto final fos-
se mais apelativo. Assim, desenhei uma rapariga com um estilo 
mais descontraído, usando uma t-shirt com a bandeira inglesa, 
simbolizando o meu interesse pessoal nesse país.

“Flareon ”
Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Fevereiro 26, 2012
Esta ilustração foi feita utilizando o estilo Chibi, misturando, tam-
bém, um pouco da cultura japonesa, como se pode ver através 
do casaco que a rapariga usa no desenho, inspirado nos de-
senhos animados da minha infância, os Pokémon. Utilizei uma 
pintura simples e propositadamente “grosseira”, para dar um 
aspeto mais divertido à ilustração.

“Sorriso”
  Programa: Sai + Photoshop cs5
  Data: Junho 19, 2012
Ilutração elaborada para o Jornal In.Forma 
da Escola Profissional Gustave Eiffel (Venda 
Nova), com o tema “Sorriso”. Nesta imagem, 
quis transmitir a alegria entre amigos e a jo-
vialidade própria dos adolescentes, tentando 
sempre ser irreverentes e marcando a di-
ferença das mais diversas formas. Assim, tentei que a ilustração parecesse uma 
fotografia,para dar uma maior naturalidade e expressividade ao desenho.

“Inari Ōkami”          
Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Agosto 20, 2012
Ilustração sobre a mitologia japonesa, em que está repre-
sentada a deusa Inari associada à agricultura, fertilidade,às 
raposas e industria. Neste trabalho abordei mais a temática 
ligada à natureza, sendo as flores e a raposa exemplo disso.
Originalmente o desenho só possuía a rapariga, mais tarde 
decidi acrescentar a raposa branca para que a associação à 
deusa fosse mais óbvia, assim como, os ramos com as flo-
res que simbolizam a fertilidade, uma das característias da 
deusa.

“Pólos EPGE”
    Programa: Sai + Photoshop cs5
    Data: Outubro 17, 2012 

Esta ilutração foi elaborada para a edição nº 13 do Jornal 
In.Forma da Escola Profissional Gustave Eiffel (Venda Nova), 
sobre a im-plementação dos pólos na escola. A minha ideia 
para este trabalho foi passar a alegria que se vive na escola e a 
naturalidade com que as coisas se passam, associando isso ao 
uso do pólo da escola.

Mais uma vez as nossas equipas de Multimédia foram selecionadas para os finalis-
tas do BGREEN ecological film festival, pelo terceiro ano consecutivo. Estaremos 
presentes com uma turma da Venda Nova e outra turma da Arruda dos Vinhos.
Parabéns a todos que se empenharam neste projeto.

Notícias de última hora são aquelas que chegam à redação já com a maqueta-
gem do Jornal práticamente terminada. Logo aparecem aqui, no fim.

O ChemRus é um concurso anual, organizado pelo GQJ, para alunos até ao 12º 
ano, que visa premiar a elaboração de um vídeo de uma experiência química. 
 
A Escola do grupo vencedor é premiada com um cabaz de material de labo-
ratório e os elementos do grupo, bem como o professor responsável, serão 
premiados com um prémio de participação, a título pessoal. 

Trabalho vencedor 2013: Escola Profissional Gustave Eiffel, Venda Nova 
“Eletrólise de água”
Jaqueline do Espirito Santo D´Apresentação, Iven Roberto Andrade Oliveira e 
André Filipe Martins Justino, sob orientação da Professora Isabel Domingues.

FEIRA DO ENSINO - FORUM ESTUDANTE

Decorreu de 15 a 19 de Maio, no Centro Comercial Dolce Vita Tejo, a Feira 
do Ensino da Forum Estudante. Mais uma vez estivemos presentes, em força, a 
divulgar a nossa oferta formativa.

FESTIVAL DE VÍDEO(PG)

ÚLTIMA hORA(PG)

AFVT-FILIPA TEIXEIRA, AE-ANA ELIAS, AJ - ANDRÉ JUSTINO, ARM-ANA RITA MATOS, 
BS - BRUNO SILVA, CC - CARLOS CARVALHO,  GS - GUILHERME SILVA, IV - INÊS VICENTE, 
ID - ISABEL DOMINGUES, IR - INÊS RODRIGUES, MM - MAURO MANECO, 
MV - MIGUEL VELOSO, PG-PAULO GONÇALVES, SBS-SAMUEL BENTO SOUSA, 
SA  -  S Í LV IA  ARE IAS ,  SD  -  SUSANA  DORES ,  VF  -  VANESSA  FÉR IAS .
Correção de LB-LINA BARROSO, ARM-ANA RITA MATOS, IM-ISABEL MACHADO

Email: in.forma.epge@gmail.com        Blog: informaepge.wordpress.com       

Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Junho 19, 2012“Sorriso”          “Flareon ”          

Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Fevereiro 26, 2012

Esta ilustração foi feita utilizando o estilo Chibi misturando, também um 
pouco da cultura japonesa como se pode ver através do casaco que a 
rapariga usa no desenho, inspirado nos desenhos animados da minha 
infância, os Pokémon.
Utilizei uma pintura simples e propositadamente “grosseira”, para dar 
um aspecto mais divertido à ilustração.

    Ilutração elaborada para o Jornal In.Forma da Escola Profissional Gus-
tave Eiffel (Venda Nova), com o tema “Sorriso”. 
Nesta imagem quis transmitir a alegria entre amigos e a jovialidade 
própria dos adolescentes, tentando sempre ser irreverentes e marcan-
do a diferenças das mais diversas formas.
Assim tentei que a ilustração parecesse uma fotografia, para dar uma 
maior naturalidade e expressividade ao desenho.

Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Junho 19, 2012“Sorriso”          “Flareon ”          

Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Fevereiro 26, 2012

Esta ilustração foi feita utilizando o estilo Chibi misturando, também um 
pouco da cultura japonesa como se pode ver através do casaco que a 
rapariga usa no desenho, inspirado nos desenhos animados da minha 
infância, os Pokémon.
Utilizei uma pintura simples e propositadamente “grosseira”, para dar 
um aspecto mais divertido à ilustração.

    Ilutração elaborada para o Jornal In.Forma da Escola Profissional Gus-
tave Eiffel (Venda Nova), com o tema “Sorriso”. 
Nesta imagem quis transmitir a alegria entre amigos e a jovialidade 
própria dos adolescentes, tentando sempre ser irreverentes e marcan-
do a diferenças das mais diversas formas.
Assim tentei que a ilustração parecesse uma fotografia, para dar uma 
maior naturalidade e expressividade ao desenho.

Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Outubro 17, 2012“Pólos EPGE”          “Inari Ōkami”          

Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Agosto 20, 2012

Originalmente o desenho só possuia a rapariga, mais tarde decidi 
acrescentar a raposa branca para que a associação à deusa fosse mais 
obvia, assim como, os ramos com as flores que simbolizam a fertilidade, 
uma das características da deusa.

Ilustração sobre a mito-
logia japonesa, em que 
está representada a de-
usa Inari associada à ag-
ricultura, fertilidade, às 
raposas e industria.
Neste trabalho abordei 
mais a temática ligada 
à natureza, sendo as 
flores e a raposa exem-
plo disso.

Esta ilutração foi elaborada para 
a edição nº 13 do Jornal In.Forma 
da Escola Profissional Gustave 
Eiffel (Venda Nova), sobre a im-
plementação dos pólos na escola.
A minha ideia para este trabalho 
foi passar a alegria que se vive na 
escola e a naturalidade com que 
as coisas se passam, associado 
isso ao uso do pólo da escola.
 

Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Outubro 17, 2012“Pólos EPGE”          “Inari Ōkami”          

Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Agosto 20, 2012

Originalmente o desenho só possuia a rapariga, mais tarde decidi 
acrescentar a raposa branca para que a associação à deusa fosse mais 
obvia, assim como, os ramos com as flores que simbolizam a fertilidade, 
uma das características da deusa.

Ilustração sobre a mito-
logia japonesa, em que 
está representada a de-
usa Inari associada à ag-
ricultura, fertilidade, às 
raposas e industria.
Neste trabalho abordei 
mais a temática ligada 
à natureza, sendo as 
flores e a raposa exem-
plo disso.

Esta ilutração foi elaborada para 
a edição nº 13 do Jornal In.Forma 
da Escola Profissional Gustave 
Eiffel (Venda Nova), sobre a im-
plementação dos pólos na escola.
A minha ideia para este trabalho 
foi passar a alegria que se vive na 
escola e a naturalidade com que 
as coisas se passam, associado 
isso ao uso do pólo da escola.
 

Esta ilustração foi feita para a edição nº 10 do Jornal In.Forma da Esco-
la Profissional Gustave Eiffel (Venda Nova), com o tema “Regresso as 
Aulas”.
Com esta ilustração queria fazer passar a felicidade que eu sentia quan-
do,  em mais nova, se aproximava o primeiro dia de aulas e assim o re-
encontro com os meus colegas e amigos.

 Inspirado numa personagem criada 
por mim.
Mantive a ideia de uma pintura mais 
simples sem muitos detalhes, mas 
dando ao personagem um aspecto 
mais arredondado e juvenil.

“Regresso”          
Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Julho 27, 2011 “Éclaire”          

Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Setembro 9, 2011

Uma personagem original, cri-
ada por mim para participação 
num grupo de role-playing.
A personagem é uma mistura 
entre um ser humano e uma 
raposa, para que tivesse um 
lado mais fantasioso.
A forma como a personagem 
foi desenhada tem em vista 
demonstrar um pouco da sua 
personalidade, para além das 
suas características mais fan-
tasiosas (cauda e orelha de ra-
posa, elementos representati-
vos de magia, etc.)

Originalmente a personagem não possuia as características 
animais, tendo estas sido adicionadas posteriormente para 
cumprir os requesitos do grupo

“Natureza”          Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Novembro 11, 2011

Ilutração elaborada para o Jornal In.
Forma da Escola Profissional Gustave 
Eiffel (Venda Nova), com o tema “Na-
tureza e Energias Verdes”.
Assim ilustrei uma mulher simpoli-
zando a natureza, segurando o Pla-
neta Terra nas mãos enquanto o 
pedaço de terra onde ela se senta se 
desfaz, consequência inevitável da 
poluição.

Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Dezembro 12, 2011“ID - Retrato”          

Para esta ilustração tentei usar um estilo e pintura mais realis-
ta, tendo-me baseado em fotografias para estudar os traços 
anatómicos humanos para que o produto final fosse mais 
apelativo.
Assim desenhei uma rapariga com um estilo mais descontrai-
do usando uma t-shirt com bandeira inglesa, simbolizando o 
meu interesse pessoal nesse país.

PORTEFÓLIO
VANESSA FÉRIAS (303)

vanessa.ferias@gmail.com

Esta ilustração foi feita para a edição nº 10 do Jornal In.Forma da Esco-
la Profissional Gustave Eiffel (Venda Nova), com o tema “Regresso as 
Aulas”.
Com esta ilustração queria fazer passar a felicidade que eu sentia quan-
do,  em mais nova, se aproximava o primeiro dia de aulas e assim o re-
encontro com os meus colegas e amigos.

 Inspirado numa personagem criada 
por mim.
Mantive a ideia de uma pintura mais 
simples sem muitos detalhes, mas 
dando ao personagem um aspecto 
mais arredondado e juvenil.

“Regresso”          
Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Julho 27, 2011 “Éclaire”          

Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Setembro 9, 2011

Uma personagem original, cri-
ada por mim para participação 
num grupo de role-playing.
A personagem é uma mistura 
entre um ser humano e uma 
raposa, para que tivesse um 
lado mais fantasioso.
A forma como a personagem 
foi desenhada tem em vista 
demonstrar um pouco da sua 
personalidade, para além das 
suas características mais fan-
tasiosas (cauda e orelha de ra-
posa, elementos representati-
vos de magia, etc.)

Originalmente a personagem não possuia as características 
animais, tendo estas sido adicionadas posteriormente para 
cumprir os requesitos do grupo

“Natureza”          Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Novembro 11, 2011

Ilutração elaborada para o Jornal In.
Forma da Escola Profissional Gustave 
Eiffel (Venda Nova), com o tema “Na-
tureza e Energias Verdes”.
Assim ilustrei uma mulher simpoli-
zando a natureza, segurando o Pla-
neta Terra nas mãos enquanto o 
pedaço de terra onde ela se senta se 
desfaz, consequência inevitável da 
poluição.

Programa: Sai + Photoshop cs5
Data: Dezembro 12, 2011“ID - Retrato”          

Para esta ilustração tentei usar um estilo e pintura mais realis-
ta, tendo-me baseado em fotografias para estudar os traços 
anatómicos humanos para que o produto final fosse mais 
apelativo.
Assim desenhei uma rapariga com um estilo mais descontrai-
do usando uma t-shirt com bandeira inglesa, simbolizando o 
meu interesse pessoal nesse país.
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