
LAZER

Bem-vindos ao Jornal número quinze.
Com o aproximar das férias e cansados de um ano letivo cada vez mais exigente, decidimos falar um pouco dos momentos de lazer que aí se apro-
ximam. Não sei se por esse motivo, se as pessoas já estão com as baterias descarregadas ou pela quantidade de trabalho, esta edição custou a vir 
para a parede.
Desculpem alguns se me tornei intoleravelmente persistente. Bem, passemos a coisas sérias. Temos na nossa primeira página o prof. Tiago Amaral. 
Quem melhor do que ele poderia abrir esta edição e fazer o elogio ao exercício físico como a primeira opção para os dias de lazer bem passados.
Continuamos com as excelentes ilustrações da finalista de Animação 2D3D Vanessa Férias (acabou o curso, mas espero que não tenha acabado a 
sua colaboração).
Falamos também de geocaching, piquenique, praia e muitas coisas mais.
Agradecimento especial aos professores Tiago Amaral, Ana Rita Matos, Helena Almeida e Isabel Domingues, que, apesar do imenso trabalho que 
tiveram neste final de ano letivo, não quiseram privar-nos da sua colaboração.
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.

Como veio cá parar?
Através de outro professor de Educação Física da Gustave Eiffel. 

Como é o dia-a-dia no pólo da VN?
O dia-a-dia é sempre diferente. Não existe monotonia. Quando me des-
loco todos os dias de manhã para a escola, nunca poderei dizer o que 
se vai passar. Desde recuperações de alunos, a alunos que precisam de 
desabafar porque tiveram problemas familiares, até alunos que nos de-
safiam para fazer um jogo de Voleibol e temos que dar o nosso melhor 
para não perder.

O que mudava…
Neste momento mudava apenas uma coisa... a atitude de despreocupa-
ção de certos alunos perante o futuro.

Um filme…
“Procura da verdade”com o actor Will Smith. Uma lição de vida.

Uma música…
Várias músicas. Depende do momento.

Um medo…
Ficar desempregado.

Uma sensação…
Dever cumprido.

Um ídolo…
Os meus pais.

Um passatempo…
Exercício Físico.

Diga-me 5 coisas de que gosta…
A minha família, exercício físico, cinema, ouvir música e estar com amigos

E 5 de que não gosta…
Irresponsabilidade, falta de tempo, não conseguir cumprir os objetivos a 
que me proponho, desorganização, fazer coisas de que não gosto.

O que é que o motiva?
Fazer o que gosto.

E o que é que o desmotiva?
Fazer alguma tarefa por obrigação

Um lema de vida…
Viver um dia de cada vez, o melhor que posso.

O que dizem os seus olhos?
Sinceridade.

E o que é que eles não dizem?
Os meus medos.

Qual a importância do desporto escolar nos cursos profissionais.
O Desporto Escolar é muito importante, tanto nos cursos profissionais, 
como nos outros cursos, pois permite ao alunos realizarem exercício 
físico e principalmente participar em encontros com alunos de outras 
escolas, trocando experiências pessoais e desportivas. 
Uma mais-valia para o crescimento dos alunos.

Muito obrigado professor Tiago Amaral.
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Dá aulas na Gustave Eiffel há quantos anos?
Eu dou aulas na Gustave Eiffel há 3 anos, mas a tempo inteiro é o pri-
meiro ano.

Bons momentos?
Quando me convidaram a ficar como professor a tempo inteiro e po-
der contribuir para a aprendizagem de Educação Física dos alunos.

E maus?
Neste momento não encontro maus momentos. Atingi o objetivo que 
pretendia para a minha vida desde muito cedo: dar aulas de Educação 
Física. Os pequenos maus momentos que possam surgir, facilmente se 
ultrapassam.

Quem é o Tiago Amaral?
O Tiago é uma pessoa simples e responsável. Gosta de ajudar os outros 
e faz o possível para que as pessoas que o rodeiam estejam satisfeitas.

Se você fosse seu aluno como é que ele o definiria?
Professor simpático mas exigente. Gosta de ajudar os alunos que mos-
tram interesse em ser ajudados. 

Quais são as suas raízes?
Eu nasci em Lisboa, mas vivi até aos 20 anos em Sintra. 

Quando sentiu necessidade da sua independência?
Quando terminei a minha Licenciatura e comecei a trabalhar.

É fácil conviver consigo?
É muito fácil conviver comigo. No início sou um pouco introvertido, 
mas torno-me facilmente numa pessoa sociável.

Onde se sente mais à vontade?
Quando estou a fazer algum tipo de exercício físico, principalmente ao 
ar livre.

EnTREVISTA(PG)
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MATEMáTIcA(IV)

VAMOS PREPARAR UM PIQUENIQUE

Quando está bom tempo, não há nada melhor do que um pas-
seio ao ar livre acompanhado de um piquenique em família. Para 
garantir o sucesso destes momentos basta seguir pequenas re-
gras para que tudo corra na perfeição e não tenha de se conten-
tar com bebidas quentes e sanduíches moles.

A comida
 A escolha da comida que irá levar é crucial para o sucesso do 
piquenique:
1) Procure levar praticamente tudo feito, para não estar com 
trabalho na hora de comer;
2) Não utilize molhos com gordura, que irão solidificar quando 
arrefecerem;
3) Não use pratos com muitos molhos, pois podem pingar e su-
jar tudo;
4) Molhos à base de vinagre são óptimos, pois não se estragam 
tão facilmente e o sabor intensifica-se ao longo do dia. Mas não 
se esqueça de os levar num recipiente próprio para colocar cada 
um na altura da refeição;
5) Tudo o que possa ser comido à mão é óptimo: cenouras, san-
duíches, bolachas, tudo o que não necessite de talheres;
6) Não faça as sanduíches com maionese, pois o pão irá ficar 
todo mole. O ideal é levar os ingredientes à parte para que cada 
um possa fazer a sua, assim estará tudo fresco, e com bom as-
pecto;
7) Quando escolher as bebidas opte por água e sumos pouco 
açucarados;
8) Utilize sacos de gelo, em vez de gelo solto, mas não se esque-
ça que tem de ter um recipiente próprio para não derreter;
9) Produtos óptimos para piqueniques: carnes frias, saladas den-
tro de pacotes, queijos, pães, bolos, ovos cozidos, fruta já cor-
tada, legumes em palitos e acompanhados de um molho fresco.
Existe uma técnica para empacotar a comida da forma correcta. 
Basta seguir algumas destes conselhos para ter tudo frio e seco 
na altura da refeição..
1) Escolha uma geleira de boa qualidade para ter os melhores 
resultados. As geleiras flexíveis mantêm a comida à temperatura 
desejada durante muito mais tempo, além de que serem mais 
leves.
2) Só empacote a comida quando esta estiver à temperatura que 
a quer comer. Não leve nada para arrefecer no caminho. Só irá 
derreter o gelo.
3) Ponha a comida em caixas ou sacos de fecho reutilizável;
4) Coloque placas frias no fundo da geleira.
5) Esfrie a geleira com gelo antes de a utilizar.
6) Retire a comida do frigorífico directamente para a geleira;
7) Disponha as bebidas e a comida em geleiras diferentes, para 
a comida não estar exposta cada vez que alguém vai buscar uma 
bebida. Se não for possível, procure colocá-las lado a lado;
8) Organize a comida de forma a deixar por cima aquilo que irá 
utilizar primeiro;
9) Encha a geleira o máximo possível, assim arrefece mais deva-
gar.
10) Não ponha a geleira na bagageira do carro, pois estará mais 
exposta ao calor. O local ideal é no chão do banco de trás do 
carro;

11) Mantenha a geleira na sombra.

Aproveite para ler um livro.
Divirta-se !!!!!!

* segundo o acordo ortográfico antigo

O que é o Geocaching?
O Geocaching é uma caça ao tesouro dos tempos modernos, 
jogado ao ar livre no mundo inteiro com recetores de GPS. A 
ideia base do jogo é dirigir-se a coordenadas específicas e encon-
trar a geocache (recipiente) escondida nesse local.

Como se joga?
Numa abordagem simples, o Geocaching faz-se em 8 passos:
Registe-se gratuitamente e obtenha uma Adesão Básica.
Visite a página “Esconder e Procurar”.
Introduza o seu código postal e clique em “pesquisar”.
Escolha qualquer uma geocache da lista e clique no nome.
Introduza as coordenadas da cache no seu dispositivo GPS.
Use o seu equipamento GPS para ajudá-lo a encontrar a geoca-
che escondida.
Assine o livro de registos e coloque a geocache na sua localiza-
ção original.
Partilhe as suas aventuras e fotografias de geocaching on-line.

Quais são as regras do geocaching?
Se tirar algo da geocache (ou “cache”), deixe outro item de valor 
igual ou superior.
Escreva um pouco sobre a sua aventura no bloco de notas da 
geocache.
Registe a sua experiência em www.geocaching.com.

O que é preciso para fazer Geocaching?
Necessita apenas de um equipamento GPS ou de um smartpho-
ne equipado com GPS para chegar até uma geocache e de ser 
membro do Geocaching.com.

Onde estão localizadas as geocaches?
Existem geocaches por todo o mundo. É comum os geocachers 
esconderem caches em locais que lhes são relevantes, ou que 
mostram um determinado interesse ou capacidade do seu pro-
prietário. Estes locais podem ser muito diferentes.Pode encon-
trá-las num parque natural perto de sua casa, no culminar de uma 
longa caminhada, debaixo de água ou numa rua de uma cidade.

Existem diferentes tipos de geocaches?
Sim. Existem mais de uma dúzia de “tipos de caches” diferentes 
no geocaching, cada uma introduzindo variantes no jogo. 

Como começou o Geocaching?
A evolução tecnológica mundial da transmissão via satélite dos 
GPS em 2000 veio permitir a localização exata de pessoas ou ob-
jectos pelo globo. Para os entusiastas de GPS houve, para além 
desta nova funcionalidade, uma nova ideia proporcionada por 
Dave Ulmer, que, para testar a precisão do sistema, criou o gru-
po “Great American GPS Stash Hunt”. A actividade consistia em 
esconder um recipiente numa floresta e anotar as suas coorde-
nadas, para que outros participantes o pudessem encontrar, ten-
do como regra se fosse retirado algum item do recipiente, algo 
teria de deixar em troca desse artigo. Devido a esta experiência 
bem sucedida o conceito espalhou-se rapidamente. Mike Tea-
gue, a primeira pessoa a encontrar o recipiente de Ulmer, criou 
um fórum de discussão sobre o tema, onde, devido à conotação 
negativa de “Stash”, emergiu o termo “Geocashing”, nome pelo 
qual é hoje em dia conhecido mundialmente a actividade.

GEOcAchInG(PG)
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Este ano inauguramos de forma discreta aquele que queremos que venha a ser 
uma mostra de referência para os trabalhos dos alunos na área da Multimédia, 
Audiovisuais e Animação 2D3D. ANIMÉDIA.

Vai à página da escola no facebook e vê algumas das apresentações.
http://www.facebook.com/EPGEAMADORASEDE

Vítor Silva (FLASH)

O Vítor, aluno do curso de Animação 2D e 3D, desde sempre mostrou 
apetência pelo desenvolvimento de pequenas histórias em Banda Dese-
nhada.
Apresenta-se aqui um dos trabalhos que desenvolveu e que revela a sua 
forte aptidão para este tipo de projectos.

Esperamos que desenvolva ainda mais esta sua vocação, aguardando que 
o ano letivo que está a iniciar seja profícuo e revelador de mais e ainda 
melhores trabalhos.

3,2,1…Partida!

E é assim que tudo começa…há quem o faça por diversão, 
para estar junto de amigos, há quem comece sozinho para 
se alienar e dar azo a reflexões mais profundas! Há quem 
diga que faz bem ao stress e não há nada melhor depois de 
um dia de escola ou trabalho! Há ainda quem se justifique 
com os inúmeros benefícios que tem para a saúde… ideal 
para perder aqueles quilinhos a mais! Há quem o faça ape-
nas porque está na moda e outros para ir cada vez mais 
longe…
Sozinhos ou acompanhados, é uma das tendências que têm 
ganho mais adeptos nos últimos tempos! Mesmo os mais 
reticentes (aqueles que dizem que não gostam ou não são 
capazes) começam a dar os seus primeiros passos longe 
dos olhares mais atrevidos e, quando se apercebem de que 
conseguem, animam-se e nunca mais querem parar.
A invasão pelo asfalto da cidade começa a ser de tal ordem 
que ninguém quer ficar para trás e aos poucos começam 
a criar-se verdadeiras “tribos”, muitas vezes até através das 
redes sociais virtuais. Assiste-se a um fenómeno em que a 
transposição do virtual para o real começa a estar cada vez 
mais presente… quem diria!!!
Descobrem-se trilhos, desbravam-se caminhos que, apesar 
de terem convivido sempre ao nosso lado, eram totalmen-
te desconhecidos! Descobrem-se zonas de puro e verda-
deiro lazer ao ar livre que nos transportam para outros 
ambientes… descobre-se o campo na cidade! A afirmação 
mais comum é: “como é possível…mesmo aqui e nunca 
me tinha apercebido...” Pois é… já se devem ter apercebi-
do sobre o que estou para aqui a divagar… uma nova tribo 
urbana: esses loucos que correm!!
É todo um mundo novo que se está a descobrir… começa-
-se por uma simples caminhada, passando para uma corrida 
mais discreta! Os mais arrojados começam por se arriscar 
e delinear os seus objetivos para irem mais e mais além, 
com se de profissionais de tratassem, até que passam para 
as corridas oficiais… e neste ponto já não há volta a dar… 
o “bichinho” começa a crescer e nunca mais ninguém quer 
parar… nem mesmo aqueles que um dia disseram que nun-
ca o iriam fazer! Não acreditam? Então experimentem… 
Treinam vezes e vezes sem conta para a tal corrida, que sa-
bem, à partida, que nunca a vão ganhar, mas que, para eles, 
é sempre festejada como uma grande vitória!!!

Tempos de lazer

A palavra lazer, do latim licere, que significa “ser permitido”, está 
associada ao repouso, ócio e descanso. Lazer é, assim, o momen-
to em que nos é permitido descansar e repousar, é, no fundo, 
aquilo por que todos ansiamos, seja num curto fim-de-semana 
ou nuns bons dias de férias.
Contudo, a sociedade em que vivemos deixa-nos cada vez me-
nos tempo para os chamados momentos de lazer, e, se pouco 
ou nada conseguimos fazer para mudar esta situação, podemos, 
no entanto, arranjar formas de aproveitar ao máximo os nossos 
momentos de descanso.
A forma como ocupamos os nossos momentos de lazer tem 
vindo a acompanhar a evolução dos tempos. Com efeito, se há 
uns anos atrás era comum vermos as crianças a brincar na rua, 
durante os fins-de-semana ou nas férias escolares, atualmente 
este quadro é cada vez mais invulgar. Na verdade, os momentos 
de lazer são cada vez mais passados, quer por crianças, quer por 
adultos, na companhia silenciosa de um qualquer programa de 
televisão ou jogo de computador. Será este um mero sinal da 
mudança dos tempos ou um preocupante aviso de que o ser hu-
mano começa a preferir isolar-se?!
Não querendo aqui divagar sobre as vantagens e desvantagens 
das novas formas que se nos oferecem para ocupar os nossos 
tempos livres, penso que devemos refletir um pouco e perceber 
que, se as contingências da sociedade em que vivemos nos dei-
xam cada vez menos espaço para tempos de lazer e de descanso, 
devemos ocupar aquele que ainda nos resta com atividades que 
realmente deem sentido à vida. Deixemos, por momentos, a te-
levisão e o computador, e apreciemos as maravilhas que o nosso 
país tem para nos dar, na companhia daqueles que dão sentido 
às nossas vidas. As férias estão a chegar e, com elas, o ansiado 
tempo de lazer. Aproveitemo-lo da melhor forma para recarre-
gar energias e regressar em  setembro para mais um ano letivo 
cheio de desafios! Até lá!

Salada de macarrão com espargos e pimentos vermelhos
Preparação 35 minutos
200 g de massa
3 colheres de sopa de azeite
1 colher de sopa de molho de peixe
12 espargos verdes
Sumo de 1 lima
Cogumelos rose pequenos
1 cenoura
1 pimento vermelho
1 laranja
1 chalota cortada em tiras
Pimenta preta, Sal

Coza a massa em água fervente salgada até ficar al dente. Escorra e 
passe por água fria. Adicione um fio de azeite e reserve.
Escalde os espargos em água salgada durante 5 a 8 minutos. Escorra 
e passe-os por água fria. Corte os espargos em pedaços de 1 cm.
Para fazer o molho misture o azeite, o sumo de limão, o molho de 
peixe e pimenta. Tempere com sal a gosto.Corte o pimento em ti-
ras e junte à massa. Adicione a chalota, e por fim, o molho.

AnIMÉDIA (PG)
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Lazer, Sol e Proteção Solar

O período de férias é ideal para retemperar as energias e 
dedicarmo-nos a actividades de lazer. No modo de “dolce 
far niente” que nos envolve nesta época, o excelente clima 
convida-nos a ir para as boas praias que pontilham toda a 
nossa costa ou mais para o interior, para o aconchego fresco 
de um arvoredo repousar ou meditar. 

Neste período ficamos assim mais expostos aos efeitos da radia-
ção solares e, consequentemente aos seus benefícios e malefícios. 
A radiação solar que atinge a Terra é constituída por diferentes on-
das eletromagnéticas, radiações que pertencem ao espetro visível 
(que são visíveis, como sejam as cores) e outras que não vemos, 
entre elas temos os raios ultravioleta. A radia- ção ultravioleta 
é constituída por diferentes tipos : os UVA, UVB e UVC, todas 
elas relativamente penetrantes, pelo que quan- do a atmosfera 
terrestre está mais permeável a esta radiação é necessário to-
mar medidas de proteção para evitar danos na nossa pele. Os 
malefícios mais comuns são as queimaduras e doenças graves, como o cancro 
de pele. No entanto, a radiação também é benéfica, pois promove a produção 
de Vitamina D, responsável pela absorção de cálcio pelo nosso organismo.
De entre os raios ultravioleta (UV), os UVC são os mais perigosos, mas nor-
malmente são filtrados pela camada de ozono antes 
de entrarem em contato com a superfície terrestre. Já 
os raios UVA são intensos durante todo o ano e pene-
tram profundamente na pele, provocando o envelhe-
cimento cutâneo precoce pela alteração das fibras de 
colagénio e elastina existentes na pele e causam man-
chas, rugas, flacidez e cancro de pele. Os raios UVB, 
perigosos especialmente durante o verão, em altitudes 
elevadas e em regiões próximas à linha do Equador, 
atingem a pele apenas superficialmente. Causam vermelhidão, queimaduras e, 
por serem nocivos para os tecidos cutâneos, predispõem ao aparecimento do 
cancro de pele.

Os raios ultravioleta atravessam facilmente as nuvens, por isso é conveniente 
ter redobrada atenção na praia nos dias nublados e de pouca luminosidade, 
pois como a temperatura é mais baixa, temos tendência a ficar mais expostos 
aos efeitos desta radiação solar. 
 
Para podermos desfrutar convenientemente a praia e o Sol devemos utilizar 
protetores solares. A sua função é 
impedir os raios solares UVA de al-
cançar a derme (camada interna da 
pele), e os UVB de atingir a epider-
me (a mais externa).

No sentido de criar proteção para a 
nossa pele foram desenvolvidos dois 
tipos de protetores: os protetores 
solares físicos e os protetores sola-
res químicos. Os protetores físicos 
contêm substâncias refletoras impe-
dindo que a pele seja atingida pelos raios. Estes protetores são formados por 
moléculas inorgânicas (óxido de titânio e/ou óxido de zinco) que não são ab-
sorvidas pela pele, sendo por isso muito utilizados em crianças, grávidas e pes-
soas alérgicas. Os protetores químicos possuem uma atuação mais complexa. 
Estes protetores têm na sua composição moléculas orgânicas que absorvem 
parte da radiação e refletem a restante. As moléculas ao absorver a energia 
ficam excitadas, mas quando regressam ao seu estado fundamental (de menor 
energia), libertam a energia absorvida numa forma menos nociva. O poder de 
proteção do produto varia de acordo com o fator de proteção solar (FPS), que 
vem expressa por um número no rótulo da embalagem. 

A aplicação de um filtro com FPS 8, por exemplo, permite que uma pessoa este-
ja exposta ao sol sem que a pele fique avermelhada, por um período oito vezes 
maior que sem qualquer proteção.

        

Durante os tempos de lazer…aproveite a sugestão do Garfield… mas não ao Sol!
Bom Lazer

IMPORTÂNCIA DA ACTIVIDADE FISICA

Finalmente o Verão chegou… 
Calor, Sol, Praia, Campo…
Primeiros raios de sol pela manhã e últimos raios de sol no final da tarde…
Naturalmente as pessoas sentem-se mais bem dispostas e com mais disponibilida-
de para realizar atividades que sejam diferentes da rotina do dia-a-dia.
Casa – trabalho e Trabalho-casa.
E porque não para alterar as rotinas diárias, praticar actividade física ao ar livre.
Se frequenta um ginásio durante o ano, para a realização de atividade física, EX-
CELENTE, mas porque não aproveitar esta altura para realizar exercício físico em 
harmonia com a natureza.
É inegável a importância de praticar uma atividade física regular. Esse hábito ajuda 
a reduzir o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, pressão alta, diabetes, 
cancro de mama, de cólon, depressão, entre outras enfermidades. Além disso, é 
um fator determinante para aumentar a energia, controlar o peso, assim como as 
taxas de açúcar e colesterol no sangue.
Procure afastar-se do local onde se encontra o stress, a confusão, a poluição…
Assim, se você puder correr na rua, não corra no ginásio; se puder correr num 
parque, não corra na rua; se puder correr no campo, não corra num parque…
A busca do movimento, junto à natureza, é um elemento precioso para desenvol-
ver nosso corpo, serenar o nosso espírito, levando a nossa mente à tranquilidade 
necessária para acalmar as nossas emoções. Por isso esforce-se para buscar o con-
tato mais estreito com o ar livre, com o mar, com o campo, com a serenidade.
As atividades realizadas ao ar livre proporcionam ao indivíduo a obtenção do seu 
equilíbrio interior, ao mesmo tempo que busca prazer e aventura na natureza, 
colocando à prova as suas capacidades, libertando-se das regras sociais a cumprir 
quotidiano, procurando a sensação de sermos nós mesmos os donos das nossas 
emoções.
Por isso, não fique quieto… mexa-se!…

Jéssica (325) - Bombeiros.
Rafaela (356) - Passear, ver televisão e estar na piscina.
Mónica (326) - Cinema, passear, estar com o namorado.
Cláudia Martins (328) - Sair à noite, ver televisão, ir à praia, mandar mensagens.
Prof. Cláudia - dormir, ler, viajar, apanhar sol, concertos.
Sofia Silva (356) - estar com os amigos, praia, cinema, basicamente tudo.
Tatiana (356) - facebook, música, estar com o namorado.
Karina (326) - música.
Jaqueline (380) - música, dança, cartas, desporto, lazer.

Reading: a pleasure or a chore?

Nowadays the act of reading is considered only for school affairs. In a time were 
television and the internet gives us immediate information about everything, one 
has forgot the joyful experience of reading. As a matter of a fact a student told 
me the other day: “why do I need to read if I can speak and write English?” Dear 
student: lets forget that we can LEARN new things with the turn of the pages and 
allow me to explain a more practical view of reading for those who only need En-
glish to talk or write… When you read you gain more knowledge and vocabulary 
so you improve your comprehension, retention and recall, thus multiplying your 
WordPerMinute rate, therefore it makes you not only a silver-tongued speaker but 
also a miscellaneous writer.
Read! It’s good for your brain!

For more advice please contact Helena Almeida

Reading is one of the most powerful things someone can do. It can give joy, comfort, 
in fact, anything you need. Reading it’s a way to keep things together. Words make 
sentences and those sentences can make heart glue up a little (by not mentioning 
your brain).  Reading, beyond the power of curing heartbreaks, it can give you so 
much knowledge and vocabulary that can make you such an interesting and nice 
person. You can be pretty… sure, but  if you are an empty person that doesn’t 
even read, I believe that it’s not a full person. Your soul is complete when you catch 
a way to eliminate your demons. Mine know how to swim so I can’t really drown 
them, so I read them. 

Ana Rodrigues, 108533 , T.356

A tecnologia e o lazer são rapidamente associados a jogos, utilização de redes so-
ciais, livros digitais, entre outros formatos que invadem de forma massiva o nosso 
quotidiano.
Colocando ênfase num dos formatos mais focados no quotidiano, as redes sociais, 
vamos fazer uma pequena análise.
O principal objetivo, destas redes é criar ligações de indivíduos, instituições, entre 
outros, como a sua própria denominação indica. Algumas têm um caráter mais 
lúdico que outras (sendo que algumas estão diretamente vocacionadas para o 
mundo do trabalho como é o caso do Linkedin). 
Debrucemo-nos sobre uma das que mais se aproxima apenas da satisfação e par-
tilha de conteúdos com o objetivo de difundir o que é prazeroso para quem edita 
e para quem lê: o Facebook.
O Facebook permite a partilha em tempo real de conteúdos multimédia que nos 
fazem ter o prazer de partilhar com quem gostamos (os nossos amigos) e permitir 
o prazer de serem vistas as nossas partilhas.
No entanto, existem indivíduos que permanecem on-line durante todo o dia, não 
abdicando das permanentes consultas ao telemóvel ou tablet, o que se repete 
em todos os locais e atividades que desenvolvem durante todo tempo. Prazeroso! 
Com certeza! Se lhes dá prazer e satisfação! Mas… não será também uma depen-
dência? Se assim for, passámos a ténue barreira do prazer para a adição (que acaba 
por ser a mecanicidade do processo).
Embora sendo uma coluna sobre tecnologia, vou propor um exercício, que tam-
bém irá dar muito prazer. Num jantar de amigos, ou numa saída nocturna, colo-
cam-se todos os tele-
móveis  sobrepostos 
ao centro da mesa. 
O primeiro a tirar o 
telemóvel para con-
sultar uma das redes 
sociais, paga a conta 
.
E aqui está o prazer 
de estar 100% dispo-
nível para os outros.

Férias…

É o tempo do lazer,
é o tempo onde se pode desfrutar da natureza, da paisagem…
E onde a arquitetura pode intervir para tornar mais aprazível esse tempo.

Bom descanso…ou não!!!

A escola esteve de férias, mas não esteve fechada. 
Aqui ficam algumas alterações  que foram feitas a pensar em ti.
Outras não couberam aqui neste espaço. Bom ano letivo.

In.GLÊS(hA)

MORE In.GLÊS(AR)

T.Ec(n)OLóGIcO(AE) 

QUE FAzES nOS TEMPOS LIVRES(BS)

ARQUITETURA(SD)

ÚLTIMA hORA(PG)

AFVT-FILIPA TEIXEIRA, AE-ANA ELIAS, AR - ANA RODRIGUES, ARM-ANA RITA MATOS, 
BS-BRUNO SILVA, HA-HELENA ALMEIDA, IV-INÊS VICENTE, ID-ISABEL DOMINGUES, 
PG-PAULO GONÇALVES, SBS-SAMUEL BENTO SOUSA, SA-S Í LV IA  ARE IAS , 
SD-SUSANA  DORES ,  SS -S IDÉR IA  SOVEROSA ,TA  -  T I AGO  AMARAL , 

VF  -  VANESSA  FÉR IAS .
Correção de LB-LINA BARROSO, ARM-ANA RITA MATOS 

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

Piscina Infantil de Keil do Amaral em Campo Maior

Termas de Vals de Peter Zumthor, Suiça

Piscinas oceânicas de Siza Vieira, Leça da Palmeira

A cOLUnA DA FíSIcA(ID)

EDUcAçãO FíSIcA(TA)


