
editorial (DG)
Nesta edição, o Jornal In.Forma entra em balanço. Entramos num novo ano e 
este é o melhor momento para reflectirmos sobre o que fazemos com a nos-
sa vida, as nossas perspectivas para o nosso futuro. É também aqui que re-
nascem novos sonhos e se tentam mais uma vez concretizar sonhos antigos, 
por isso, nesta edição teremos dois espaços novos no jornal; “Jogo do mês” 
e “Passatempos”. Para que o objectivo final seja concretizado: o de conseguir 
passar a nossa mensagem a toda a comunidade escolar.

entrevista(SS)

O que te levou à Multimédia?
Quando acabei o 9º ano não sabia que área devia seguir, então pelos projectos que eu 
fazia em Educação Visual o meu pai achava que eu tinha jeito para imagem, para editar 
a imagem. Então ele descobriu a Gustave Eiffel (uma Escola Profissional), e como esta 
escola tem vários cursos, o meu pai ficou indeciso entre Multimédia e Marketing. Entre-
tanto decidiu-se pela Multimédia e com o tempo fui vendo que é realmente um curso com 
o qual me identifico muito!
Então não estás arrependida?
Não, não estou mesmo nada arrependida!
Este é o teu último ano aqui na Gustave Eiffel, bons momentos?
Muitos bons momentos, o 1º ano, momentos com a Débora Bento, nós riamos tanto  aqui 
no pátio. Naquela altura andava também aí um rapaz do curso de informática com os 
patins... Ri-me muito!
E maus?
Aqui na escola não tenho. Mas quando estava mal em casa, isso eram maus momentos. 
Não tinham nada a ver com a escola em si e sempre tive aqui a minha amiga Sílvia, ela 
aconselhava-me!
O que se segue?
A Faculdade, estou na dúvida entre três.
Quem é a Maria?
É uma simples rapariga, que veio da Guiné-Bissau, com o sonho de se tornar uma pes-
soa realizada nesta vida, à procura de um sonho, que é tornar-se uma boa designer 
gráfica.
Qual é que achas ser a opinião das pessoas quando te vêm?
Alguns podem não gostar, mas outros também podem gostar, podem achar que sou uma 
pessoa diferente, que não sou igual às outras; que não me preocupo com o que os ou-
tros dizem, estou sempre na minha onda!
O teu estilo reflecte quem tu és?
Sim, reflecte imenso. Desde pequena que sempre me preocupei com o que os outros 
diziam de mim, tinha imenso cuidado ao vestir-me, para agradar aos outros, mas à me-
dida que fui crescendo fui vendo que não me importo se as pessoas gostam de mim ou 
não, visto-me por mim e porque gosto de ser assim, diferente!
A famosa mochila “nasceu” de que modo?
Eu emprestei-a à minha irmã mais nova, para ela utilizar num fim-de-semana que ia 
passar na casa de uma tia. Essa mesma tia estava a pintar a casa e sem intenção en-
costou a minha mochila à parede e ela ficou com uma mancha branca. A partir daí, eu 
precisava da mochila para a escola e tive que fazer umas mudanças para não se reparar 
na tinta branca. E foi assim que nasceu a famosa!
Muito do que tu és se deve à dona Acta (mãe)?
Sim e não, muito do que eu sou se deve ao meu pai, não foi tanto à minha mãe. Mas 
sim, a minha maneira de ser, o sorriso, o modo como faço as coisas, a ingenuidade, 
do género de as pessoas por vezes me magoarem e eu mesmo assim dar mais uma 
hipótese, porque penso que elas vão mudar. Essa ingenuidade é algo que a minha mãe 
também tinha!
Achas que a tua mãe está feliz com a filha que tem?
Sim, penso que sim!
Qual foi o significado na tua vida do mês de Agosto do ano 2000?
Eu ainda era pequena, tinha apenas 10 anos, nem sabia que ia ser adoptada, disseram 
-me que eu ia só passar uns tempos com a minha prima e depois fui vendo que ia lá 
ficar e senti-me muito bem, também senti muita falta dos meus amigos, mas não fiz com 
que fosse um drama na minha vida, porque ia conhecer novas pessoas, ia crescer, ia ter 
certas condições que não tinha antes. Vejo o copo meio cheio!
O que há ainda daquela menina que corria pela casa na Guiné?
O ar de menina, aquela menina ainda está muito dentro de mim, as minhas atitudes, eu 
de vez em quando olho para o espelho e ainda vejo o que eu era. Pequenina, desden-
tada, traquina. Ainda a sinto!
Achas que os teus irmãos te vêm como um exemplo?
A Martina vê, o Gui ainda é pequeno. A Martina veste-se mais ou menos como eu, imita 
o modo como eu me visto, diz que gosta, que quer ser assim quando crescer e eu digo 
que não, que quando ela crescer vai querer estudar, mas ela diz que não, que só quer 
seguir o exemplo da irmã mais velha!
A música é o teu vício?
É o meu grande vício, eu sem a música não sou nada, eu vivo com a música, a música 
para mim é tudo, é viver...
Odeias o modo como não odeias ninguém? (referência a uma frase encontrada na sua 
página de internet)
Sim, odeio o modo como não odeio ninguém, porque há pessoas que me julgam sem me 
conhecer, de falarem de mim, de simplesmente se basearem “A Maria é uma rapariga 
que se veste colorida”. Não. Sou uma pessoa que tem sentimentos, que se veste assim, 

porque tem alguma razão! Eu não consigo tratar mal as pessoas. É como fazer o bem e 
alguém nos tratar mal e ficamos a pensar porque a pessoa fez sem que merecessemos. 
Mas eu tento não pensar nesses aspectos! 
Tu gostas muito de filmes que falam de duquesas, identificas-te de algum modo com 
duquesas?
Não, é mesmo só pela época, adoro filmes que reflectem épocas passadas, sempre tive 
curiosidade em viver nessa época e em saber como era a vida nessa altura.
Dee Dee ou Nneka?
Dee Dee, sem dúvida, se bem que é mais velha.
Tens sonhos ou objectivos?
Tenho objectivos, entrar na faculdade, estudar mais, saber mais coisas, alargar mais o 
meu conhecimento, principalmente na área em que eu quero trabalhar, não quero estar 
limitada e ter emprego na área de que gosto!
Um ídolo.
Lenine, é um cantor brasileiro, as músicas dele tocam-me realmente no fundo do cora-
ção e já as oiço há muito tempo, fui ouvindo os álbuns dele e fui vendo que é um dos 
meus ídolos... É uma das pessoas que me toca no coração!
Um filme...
“10 coisas que odeio em ti!”
Uma música...
“Next year baby” do Jamie Cullum
Um medo...
Medo de alguma vez deixar de ser o que sou.
Uma sensação...
Angústia!
Tens saudades de algo que já não tens?
Tenho, às vezes tenho saudades da família em si, de estarmos todos juntos, mas há 
males que vêm por bem, agora sinto-me bem! Mas do que tenho mesmo saudades é da 
minha terra!
Quando tiveres filho queres que eles tenham a alma guineense?
Claro, gosto muito de Portugal, mas não largo por nada as minhas raízes e vou sempre 
dizer aos meus filhos que podem cá viver, mas que a cultura deles é guineense!
Diz-me 5 coisas de que gostes.
Adoro comer pipocas, adoro ficar em casa a ver filmes, adoro estar em família, adoro ir 
à Ericeira para comer aqueles pães com chouriço e adoro ouvir música!

E 5 coisas de que não gostes.
Pessoas que julgam os outros sem os conhecer, não gosto de falar de mim, não gosto 
de acordar cedo, não gosto de espargos e não gosto de me vestir igual aos outros!
O que te motiva?
Ter nascido com uma personalidade forte, mesmo que esteja mal por vezes, sei que 
tenho qualidades e consigo passar as barreiras todas e isso dá-me motivação todos os 
dias!
E o quê que te desmotiva?
Criticarem-me.
Um lema de vida?
Viver e saber viver!
O quê que dizem os teus olhos?
Os meus grandes olhos dizem que eu sou humilde, sincera, que durante estes 17 anos 
nunca deixei de ser o que sou, sempre fui a mesma pessoa e vou continuar assim até 
ao resto da minha vida!
E o que eles não dizem?
Escondem uma rapariga frágil, sensível, que com pequenas coisas se emociona...
Nota da entrevistadora: Foi um orgulho, um prazer, uma honra ter estado três anos na 
companhia desta que será uma das minhas últimas convidadas! Maria Fernandes (Nest) 
a tua ingenuidade, a tua honestidade, o teu empenho, a tua criatividade vão-te levar a 
altos voos e eu vou estar lá para ver! Só te tenho a dizer que agradeço por estes três 
anos e por teres sido a minha companheira, o meu alento, o meu sorriso, a minha res-
piração todos os dias na Gustave Eiffel, não me imaginaria aqui sem ti, já não seria eu! 
Obrigada por seres o que és, por existires e por fazeres parte do que eu sou... Amo-te 
minha Nest!

agenda cultural(MF)

LIVRO - Saudades... Não Têm Conto! Cartas da prisão para o 
meu filho Tóino
São pequenas cartas de um pai há longos anos detido por trás 
das muralhas da velha e histórica Fortaleza quinhentista de Pe-

niche, transformada por Salazar em 
elo principal do universo carcerário 
da ditadura. Pequenas cartas para 
um filho muito querido, de quem es-
tava separado, e que uma leucemia 
ceifou aos dez anos de idade.

FILME - Little Women (Mulherzinhas em português) 

É um filme de inspiração autobiográfica de Louisa May Alcott publi-
cado em 1868. Conta a história de 
quatro irmãs que cresceram entre 
1861 e 1865, durante a Guerra Ci-
vil Americana. Teve uma sequência 

chamada “Good Wives” em 1869.
CD - Skunk Anansie

Os Skunk Anansie editam pela primeira vez um novo álbum 
de originais na sequência da sua reunião no passado ano. 
E não poderia ser da melhor forma. “Wonderlustre” mostra-
nos  Skunk Anansie, na sua melhor forma e muitos são já 
os críticos de música que apontam este novo disco como o melhor de sempre da carreira 
desta banda emblemática.
álbum entrou já para os lugares cimeiros dos top’s de vários países europeus, incluindo 
o Nº 1 do top de vendas de Itália logo na primeira semana de edição.
Destaque para temas como “Over The Love”, “My Ugly Boy” (os dois primeiros singles), 
“Talk Too Much” ou “God Loves Only You” . 

AQUI D’EIFFEL

Não podemos deixar de desejar as 
melhores felicidades ao nosso “irmão” 
mais novo que vai sair no final do 
mês na AMADORA. Estiveram pre-
sentes para dar o seu apoio alunos 
que participam no informa, na ajuda 
aos primeiros passos deste novo jor-
nal, que esperamos que tenha um caminho longo e de qualidade. 
Bem-vindos.

o mundo num pedaço de parede ...
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passatempo
Até ao final do ano lectivo vamos ter 
um conjunto de passatempos. Con-
corre e se estiveres nos três primeiros 
receberás um prémio. Os vencedores 
serão anunciados na edição de Julho.
O primeiro passatempo trata de gen-
tílicos.
Os gentílicos (também chamados et-
nônimos/etnónimos/pátrios) são uma 
classe de palavras que designa um in-
divíduo de acordo com o seu local de 
nascimento ou residência. 
À frente de cada local está o núme-
ro de gentílicos que deve responder. 
Cada gentílico correcto corresponde a 

um ponto. 
Responde às questões e envia para 
in.forma.epge@gmail.com.

Alcoutim(1); Alemanha(3)
Barrancos(1); Beja(2);Braga(3); 
Bragança(5)
Cádis(1); Castelo Branco(1)
Ceilão(1); Chaves(1); Évora(1); França(4)
Grécia(3); Guarda(4)
Guimarães(1); Japão(3)
Lagos(1); Lamego(1) ;Lisboa(6)
Lorvão(1); Japão(3)
Jerusalém(3); Ponta Delgada(1) 
Santarém(2); Sevilha(2)
Suíça(2); Tomar(2) ; 
Torres Novas (3)Turquia(2)
Vila Viçosa(1) ; Viseu(2) 
Concorre e boa sorte.
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e.motivo(PS)

Artigo sobre emoções no espaço virtual:

Nos tempos de hoje, já não nos exprimimos da maneira que deveria ser, temos medo de 
mostrar os nossos sentimentos, angústias, medos, paixões, já não conseguimos ser nós 
próprios, e não enfrentamos os problemas na vida real, vivemos numa autêntica mentira, 
a vida tornou-se fantasista x.x!

O computador apareceu, até aí tudo normal, mas com o nascimento da famosa INTERNET, 
tudo mudou, as nossas vidas deram uma volta de 180°! =O

Para melhor?! Nem por isso. --”

Nós, seres humanos cada vez mais novos, começamos a ficar dependentes da internet, 
chegamos a um ponto bastante crítico sem nos apercebermos do que nos está a acontecer 
gradualmente.

A internet é um vírus que nos tem consumido ao longo dos anos x).

Hoje em dia, todos os nossos sentimentos são virtuais, idealizamos alguém que não 
somos nós, alguém que gostaríamos de ser na realidade.

As redes sociais, são perfeitas para fingirmos ser algo que na vida real não existe, 
somos personagens se pensarmos bem! 

“Conhecemos” milhões e milhões de pessoas, que dizem ser perfeitas, são tudo o que 
nos desejamos! Depois quando vamos a conhecê-las na realidade elas, continuam a 
tentar ser o que aparentam ser nas redes sociais ou no msn. Passado um tempo não 
aguentam ser algo que não são, e aí mostram o outro lado delas, muitas das vezes 
agressivas, mentirosas, falsas. 

Hoje em dia porque é que os casamentos, namoros, ou amizades não duram? O.O

Porque a maior parte das pessoas insiste em tentar conhecer a sua “cara-metade”, ou 
tentam fazer amigos pela internet. 

Pior é quando começamos a falar com alguém pela internet, e ela nos mente 
constantemente, e nós tão parvinhos, acreditamos com tanto aviso que há hoje em 
dia nós continuamos cada vez mais a ser ingénuos, ao ponto de darmos informação 
verdadeira sobre nós. <.<

A internet para além de ser um meio de comunicação também é um meio que promove 
a mentira. E isso vai-se reflectir no nosso dia-a-dia, existem pessoas que só de viverem 
para a dita cuja, cada vez que abrem a boca saí mentira atrás de mentira, inventam tudo 
e mais alguma coisa para se destacarem, pois na internet isso acontece com elas.

Essas pessoas não têm auto-estima, rigorosamente nenhuma.

Ficam possuídas pelo sentimento virtual, é como se fosse uma droga constante que se 
entranha nelas próprias.

Agora chega de falar do lado negativista da internet, e vamos passar a falar das poucas 
coisas boas que a comunicação na internet nos proporciona.

Há pouco referi que as pessoas que conhecemos na internet, o que as predomina, é a 
mentira.

Mas temos que acreditar que nem todas as pessoas são iguais, e que uma pequena 
percentagem nos diz a verdade.

Há pessoas que são sinceras, e que são iguais tanto virtualmente como pessoalmente, 
não têm vergonha de se mostrarem ou assumirem tal e qual como são. 

: D

O sentimento virtual, muitas vezes torna-se sentimento verdadeiro. 

Sim eu sei que no início deste artigo disse que as pessoas hoje em dia não sabem o que 
é um sentimento REAL, mas não podemos generalizar, nem todo o ser humano reage, 
ou sente da mesma forma, claro que são muito poucas as excepções.

Quando começamos por falar com alguém na net e temos logo aquele vá, “click” (ficamos 
fascinados), vamos querer saber mais e mais sobre aquela pessoa, até que damos 
por nós a trocar e-mails ou números de telemóveis, passamos horas e horas a falar 
com a mesma pessoa, ficamos dependentes dela, cada segundo desejamos conhece-la 
pessoalmente, até que chega o dia de a conhecermos, e até nervosos nos sentimentos, 
o coração quase que nos salta pela boca =P. É ai, que quando vemos que a pessoa que 
falávamos pela internet ou telemóvel é aquilo que realmente demonstrou ser virtualmente, 
o nosso sentimento mantêm-se mas agora passa a um sentimento verdadeiro e realista. 
Desde do instante em que cruzam o olhar *.*.

A internet tem muitos prós e contras como podemos deduzir, é tudo muito relativo, nunca 
vamos saber o que é verdade ou mentira no meio de tantas pessoas que são utilizadores 
assíduos de algo tão revolucionário na mente do ser humano. ^^

o jogo  do mÊs(DS)

DC Universe Online
2011 será um ano com grandes lançamentos de 
jogos, grandes empresas, grandes nomes serão 
falados ao longo do ano. Empresas que as pes-
soas pensavam que já nao tinham mais nada 
a dar prometem grandes surpresas. Também 
teremos o lançamento de vários títulos, com a 
continuação de versões anteriores, mas sem 
mais demoras aqui ficam alguns títulos que irão 
agradar muito às pessoas que vivem no mundo 
das consolas e dos computadores.
Em 2011 poderemos contar com LittleBigPla-
net 2, Gears of war 3, Killzone 3, Uncharted 
3: Drake deception, Infamous 2 e entre outros, 
mas hoje estou aqui para falar sobre um jogo 
que se está a destacar em grande, DC Universe 
online.
DC Universe online é um MMO de heróis e vi-
lões. O objectivo do jogo é o utilizador criar uma 
personagem onde podemos escolher entre o 

lado do bem e do mal. Quando estamos a criar a nossa personagem, encontramos va-
rias opções no menu onde podemos escolher o nosso mentor, as nossas habilidades, a 
maneira como nos queremos deslocar, a nossa roupa e entre outras opções. Os men-
tores que podemos encontrar se ficarmos no lado do bem serão o Batman, o Super-
-homem e entre outros. Se ficarmos no lado do mal, podemos encontrar o Joker, Lex 
Luthor e entre outros. A nível de habilidades, podemos escolher entre controlar a mente 
das pessoas, controlar o fogo ou o gelo e muitas mais. Para nos deslocarmos só temos 
três opções, uma é voar a outra é acrobática, que é praticamente andar aos saltos e a 
outra é super velocidade.
Eu tive a oportunidade de jogar o jogo antes de sair e digamos que enquanto jogamos  
podemos reparar que estamos na cidade do batman e do super-homem. É um jogo de-
dicado aos amantes das personagens da DC Universe. O jogo já se encontra à venda 
nas lojas, só poderá ser jogado na PS3 e no PC e é um jogo que, para ser jogado, é 
necessário estar ligado à Internet.
Na minha opinião, é um bom investimento comprar o jogo. De 0 a 10 dava-lhe 8.5, 
porque ainda tem alguns pormenores que precisar de ser alterados. 

2010/ 2011?(LO)

PF(297): Passar o verão com os meus colegas. Gostava de ir ao Japão se possível.
PC(297): Jogar “guitar hero”. Acabar o manga e publicá-lo.
GS(297): Gostei de visitar a minha família no Porto. Gostava de visitar Itália.
PA(259): Nada. Não gostei de 2010.
BS(259): Gostei de comprar a minha guitarra acústica e do Verão. Gostava de conti-
nuar a ter boas notas na escola, continuar a tocar guitarra, a fazer com que as coisas 
corram bem (e arranjar uma namorada). Gostava também que o Presidente do Sporting 
saísse, e também de voltar a andar no carro do Pereira.
GF(259): Gostei de levar a Meru à sala. Gostava de fazer com que a Meru me leve à 
sala.
RP(259): Gostei de ir a casa da minha avó, conduzir o carro da minha mãe antes de 
bater. Em 2011 queria arranjar dinheiro para o carro, começar a trabalhar e ganhar o 
euro-milhões.
RE(303): Gostei de ir embora de Lisboa. Em 2011 quero arranjar um gajo todo bom, 
que me trate bem e que me dê tudo o que eu quero.
FR(303): Em 2011, espero que a minha sorte se mantenha.
EM(231): Gostei de gravar o CD da minha banda e em 2011 espero lançá-lo.
DM(278): Gostei de vir à escola e praticar karaté. Em 2011 espero ganhar campeona-
tos de karaté e vir à escola.

RC(279): Em 2010 gostei de fumar e beber. Em 2011 espero acabar o curso e fazer 
o mesmo que 2010.
AM(239): Gostei da minha viajem de finalistas a Ibiza. Em 2011 quero concluir o curso.
SC(239): Gostei de ir ao festival do Crato e em 2011 espero terminar o curso.
DL(229): Gostei de ir à praia e de ir à Holanda. Em 2011 espero fazer o que ainda não 
fiz até hoje.
CO(229): Gostei de fazer o teatro que apresentei para a escola. Em 2011 quero fazer 
outro teatro mas com o mesmo professor.
CR(229): Gostei de conhecer o meu professor de corporal. Em 2011 quero ir para a 
faculdade.
SR(229): Gostei de dormir nos feriados até tarde. Quero ir para a faculdade em 2011.
RG(234): Aturar o Ângelo. Espero acabar o curso.
CS(234): Aturar o Ângelo. Quero ir para o Brasil.
DG(234): Não aturar o Ângelo. Gostava de conseguir aturar o Ângelo.
ÂA(234): Em 2010 gostei de conhecer todos os meus amigos novos, ter sido campeão 
regional de xadrez e de ter renovado o contracto no futsal. Em 2011 quero acabar o 
curso e manter amizades.
PB(234): Gostei de ter o meu primeiro emprego a sério. Em 2011 quero continuar a 
trabalhar, entrar na faculdade e tirar a carta.
FS(CR): Em 2010 gostei de vir para o trabalho e de passar férias com a família. Em 
2011 quero que me saía o euro-milhões para viajar e para não ter que trabalhar.
AA(PROF): Em 2010 gostei de ter tido férias sem telemóvel. Em 2011 espero casar-
-me, e apresentar a minha tese de mestrado.
CS(PROF): Gostei de viajar e de ir ao concerto dos Pearl Jam. Em 2011 quero comprar 
a minha casa de sonho.

decoraÇÃo de natal(ss)

As turmas dos cursos de Apoio à Infância e Animador Sociocultural, 
prepararam a decoração de Natal para ser colocada nos corredores 
da escola.

A escola ganhou um novo colorido e o espírito de Natal tomou 
conta de todos nós.

festa de natal(ss)

Para encerrar o 1º período de aulas e festejar o Natal, tivemos no 
dia 17 de Dezembro no auditório da escola, a festa de Natal.

Esta festa contou com a participação de alunos de diferentes turmas, de vários cursos, 
com momentos de teatro, dança, música e muita animação. 

E porque a população escolar é grande, foi necessário fazer duas sessões, para que 
todos pudessem assistir ao que tinha sido preparado. 

concurso de presÉpios(ss) 

Foi grande e original a participação das turmas ao desafio proposto durante o mês de 
Dezembro, criar um presépio com materiais reciclados.

Alunos e professores em conjunto deram asas à imaginação e viveram-se momentos 
hilariantes na concepção dos presépios.

Apesar de o objectivo ser o convívio e o estimular da criatividade, sendo um concurso, 
tivemos vencedores:

1º Lugar – Turma 239 Técnico de Design;

2º Lugar – Turma 304 Técnico de Electrónica Automação e Comando;

3º Lugar – Turma 35077 Práticas de Acção Educativa;

Menção Honrosa – Turma do curso Técnico de Multimédia.

Os presépios estiveram em exposição até ao dia de Reis. 

AFVT-FILIPA TEIXEIRA, AE-ANA ELIAS, ARA-ANA RITA ANTUNES, CG-CATARINA GUIA, CS-CLÁUDIA SANTOS
 DS-DÁRIO SILVA, DG-DENISE GUERREIRO, DM-DANIEL MARTINS, JPF-JOÃO PAULO FERNANDES, 

MF-MARIA FERNANDES, PG-PAULO GONÇALVES, PS-PATRÍCIA SANTOS, SBS-SAMUEL BENTO SOUSA, SA - 
SÍLVIA AREIAS, SS - SÍLVIA SANTOS, VF - VANESSA FÉRIAS. 

Participação especial de LB-LINA BARROSO, AP-ANABELA PEDRO, HL-HELENA CABRAL E ANA ISABEL SILVA

banco alimentar(SA)

Terminou a recolha de alimentos e roupas 
promovida pelo Centro de Recursos 
durante o mês de Dezembro, e que tinha 
como objectivo distribuir pela comunidade 
escolar os bens angariados.

A exemplo do que já tinha acontecido 
em situações similares, foi grande a 
participação, conseguimos tornar mais 
feliz o Natal de algumas famílias.

E porque temos a certeza que estes 
pequenos gestos são grandes para quem 
os recebe, a partir de Janeiro e na segunda 
semana de cada mês faremos a recolha 
de alimentos e roupas para continuarmos 
a ajudar os que mais precisam.

crÓnica
2010 foi um ano, na minha opinião, marcado pelo campeonato do mundo de 
futebol, pelos desastres ambientais que abalaram vários pontos do globo, o 
episódio dramático,ainda que com um final feliz,dos mineiros no Chile e, cla-
ro, pela enorme crise financeira que o mundo atravessa, em especial o nosso 
Portugal.
Decidi não falar demasiado no ano que passou e debruçar me sobre o ano em 
que entramos agora.Um ano que para muitos é apontado como um ano muito 
difícil, devido à tal crise e aqui surge uma questão(que acredito que muitos de 
vocês também tenham na cabeça..)
Como devemos encarar este novo ano que para muitos já é um desastre? Pen-
sei cá para mim e lembrei me do exemplo dos tais  mineiros do Chile.Senão 
vejamos, se eles não são um exemplo perfeito do espírito que devemos ter, tal 
como eles nós estamos caídos num buraco sem saber muito bem como nem 
porquê, tal como a eles, é-nos pedido um espírito de sacrifício ímpar que nos 
permita encontrar uma saída.Mas a parte mais dificil,e que eles conseguiram, 
foi ter espirito de união, coisa que nunca tivemos.
Por isso, em 2011 o meu desejo é ver as pessoas mais unidas para que pos-
samos ultrapassar as adversidades que nos estão destinadas.
E se o meu desejo se cumprir tenho a certeza que chegaremos ao fim deste 
ano com a sensação de que valeu a pena o esforço…

cronica(CG)

FELIZ 2011! :D

E então? Desejos de 2010 realizados? Esperemos que sim. Com a finalização 
de mais um ano, vêem-se agora os nossos colegas das turmas de 3º ano com 
a pertinente pergunta ‘e agora’. Suponho que devem haver aí alunos ainda 
indecisos entre a, já planeada, saída profissional, na sua área do curso, e 
outros pela tão esperada entrada para a faculdade. Os nervos e ânsias para 
alguns, a dúvida e a pressão para outros, e ainda a vontade de DESPACHAR 
ISTO O QUANTO ANTES! (ahahah)

Depois de muitas novidades durante estes 12 meses, e momentos únicos entre 
cada festa, cada divertimento entre turmas, é chegado o momento de olhar em 
frente, escrever uma nova lista e esperar só coisas boas. Como me costumam 
muito dizer «que 2011 seja melhor que 2010 e pior que 2012». 

Um feliz ano novo e que mais uma vez todos os vossos sonhos e objectivos se 
realizem.
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fotografia(PG)

Muitas vontades se juntaram para que este novo espaço fosse criado. Estamos 
a  planear com a produtora Vende-se Filmes alguns workshops na área dos 
audiovisuais, sobre os quais, oportunamente, daremos notícias. Enquanto 
aguardamos, vamos promover um concurso de fotografia. Os alunos interessados 
podem entregar no centro de recursos fotografias (em papel) ou enviar para a 
plataforma   “Escola de Venda Nova->IN.FORMA-Jornal de Parede -> Fotos_
Jornal 8”.

As fotografias são agrupadas por temas 

(RADICAL,ETNIAS/STYLE,FUTURO, COMIDA, SELVAGEM, URBANO e 
SOLIDÃO). 

Em cada edição será escolhida, pelo corpo editorial, a fotografia do mês. No 
final do ano lectivo, vamos expôr todas as fotografias recebidas.

Se tiveres dúvidas, coloca-as no Fórum criado na plataforma.


