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VIAJEM PELOS VULCÕES DO FAIAL

Tivemos a sorte de
receber na nossa escola um
dos vulcanólogos portugueses
mais reconhecidos,Victor Hugo
Forjaz. Durante a visita de
estudo, ficamos a conhecer a
morfologia dos Açores e,
principalmente, a ilha do Faial.
João Silva, Renato Dutra, Linda Branco

A proposta foi lançada pela coordenadora dos
Encontros Filosóficos, Dra. Maria do Céu Brito.
Acompanhados pelo conhecido Vulcanólogo
faialense Prof. Dr. Victor Hugo Forjaz, os alunos do
11º ano das turmas A,B e C tiveram a oportunidade
de visitar alguns pontos de interesse geológico da
ilha do Faial, obtendo assim conhecimentos sobre
a sequência de acontecimentos que levaram à
edificação da nossa ilha e dos materiais que a
constituem
A primeira paragem foi efectuada junto à Ponta
da Espalamaca onde se encontram algumas das mais
antigas formações rochosas da ilha, e já bastante
alteradas pela erosão.
Observou-se também uma das falhas mais
significativas que atravessam a nossa ilha, estendendo-se pelo canal Faial-Pico, passando entre os ilhéus
da Madalena, atravessando a ilha do Pico e
prolongando-se pelo fundo oceânico em direcção
à ilha de S. Miguel.
Junto ao monumento da Espalamaca evidenciam-se aspectos geomorfológicos interessantes:
- Monte da Guia, cone vulcânico resultante de
uma erupção submarina, classificada de surtseiana.
As erupções submarinas apresentam uma grande
explosividade resultante do contacto da lava, a
temperaturas muito elevadas, com a água do mar,
o que determina a sua fragmentação em partículas
de dimensão muito reduzida que após consolidação
originaram o tufo vulcânico que o constitui.
- Monte Queimado e Monte Carneiro, cones

de piroclastos, constituídos fundamentalmente de
lapilli ou bagacina, característicos de erupções
subaéras.
- Cabeço Gordo e respectiva Caldeira, cuja
morfologia aplanada no topo contrasta com a forma
cónica da ilha em frente, o Pico. Surge a pergunta:
será que a nossa ilha em tempos geológicos remotos
se assemelhou ao Pico? A resposta vem do geólogo:
o vulcão central do Faial, pelo menos há mais de
5000 anos, sofreu uma actividade muito explosiva,
com emissão rápida de grande quantidade de pedra-pomes, que cobre a maior parte da ilha e que
provocou um abatimento central do aparelho
vulcânico originando uma estrutura de abatimento,
de paredes quase verticais , a nossa Caldeira.
- Graben de Pedro Miguel - do lado Norte
da Espalamaca observamos uma série de Lombas
paralelas e desniveladas; trata-se de uma estrutura
geológica resultante de um conjunto de falhas de
orientação WNW-ESSE que provocaram a formação
de uma série de compartimentos que sofrem
movimentos verticais, formando uma série de
patamares de um lado e de outro de Pedro Miguel.
- Vale dos Flamengos, com uma cobertura de
depósitos de natureza sedimentar resultantes do
carreamento de materiais das vertentes ao longo
do tempo. Nos episódios sísmicos esta zona é sempre
fortemente atingida pelo facto de as formações
sedimentares acelerarem as ondas sísmicas,
aumentando assim os seus efeitos sobre as
construções.

A NOSSA ESCOLA VENCE
O JOGO DO HEMICICLO!

Seguindo pela estrada da Caldeira, dirigimo-nos
à Ribeira do Cabo, onde constatámos mudanças na
morfologia e constituição litológica. Estávamos a
entrar na zona mais recente da ilha, o designado
Complexo do Capelo. Observa-se um alinhamento
de cones vulcânicos de escórias basálticas que se
estendem desde a Caldeira até aos Capelinhos. No
período histórico há a registar, neste alinhamento,
a erupção do Cabeço do Fogo ( 1672-73), de carácter
efusivo, cujas escoadas basálticas se estenderam em
direcção ao Varadouro e Norte Pequeno.
Chegados aos Capelinhos, pudemos observar
o que resta do cone de tufo vulcânico designado de
Costado da Nau e que até 1957 assinalava o terminus
da ilha.
O Professor Victor Hugo Forjaz recordou-nos
então a erupção dos Capelinhos, iniciada a 27 de
Setembro de 1957, e cujas últimas manifestações
eruptivas ocorreram a 24 de Outubro de 1958.
Actualmente o vulcão dos Capelinhos ocupa
apenas metade da área existente no final da erupção;
tal facto deve-se à intensa erosão a que está sujeito,
permitindo-nos observar as suas entranhas de cor
avermelhada. Ao seu redor persistem as cinzas e as
lavas do tipo aa que caracterizaram a sua actividade.
A título de conclusão podemos notar que temos
o privilégio de viver numa ilha com uma enorme
geodiversidade, o que nos permite a observação
directa e a fácil compreensão de grande número de
fenómenos geológicos.
alunos do 11ºC

É usual verificar-se que a transmissão oral de
uma história é alterada ao gosto de cada um,
introduzindo-lhe novos detalhes ou simplesmente
deturpando o sentido da mesma. Para ilustrar esta
afirmação, aqui vai um exemplo caricaturado, que
me foi divulgado por um colega de profissão já há
muitos anos:

Do Capitão ao Sargento:

Dando-se amanhã um eclipse do Sol, determino que
a Companhia esteja formada em uniforme de
campanha no campo de exercícios, onde darei
explicações acerca do fenómeno, o que não acontece
todos os dias. Porém, se chover, a Companhia fica
dentro do quartel.

Do Sargento ao Cabo:

Por ordem do nosso Capitão haverá amanhã um
eclipse do Sol, em uniforme de campanha. Toda a
Companhia esteja formada em uniforme no campo
de exercícios, onde o nosso Capitão dará explicações
acerca do fenómeno, o que não acontece todos os
dias. Porém se chover, o fenómeno fica dentro do
quartel.

Do Cabo ao Soldado:

Amanhã, para receber o eclipse do Sol , que dará
explicações sobre o nosso Capitão, o fenómeno
sairá de uniforme de campanha para o campo de
exercícios, salvo se chover dentro do quartel, o que
não acontece todos os dias.

Do Soldado ao Recruta:

Vamos sair amanhã para campanha num eclipse do
Sol, que o fenómeno do nosso Capitão arranjou
para fazer chover uniformes no campo de exercícios.
Porém se chover, a Companhia dará explicações
dentro do quartel, o que não acontece todos os
dias.

·Do Recruta à Família:

Professores

De certeza que muita gente (alunos) tem
professores que acham que nós só temos a disciplina
deles. Põem-se a dar matéria, toneladas de matéria
e depois queixam-se que temos negas; dão-nos
montes de T.P.C.s e lá voltam a queixar-se se não
os fizermos. Se as aulas ainda fossem divertidas podia
ser que tivéssemos melhores notas, mas são sempre
secantes.
Ass: MCL

Amanhã vai chover dentro do quartel um eclipse
do Sol, que o nosso Capitão deu à Companhia para
o fenómeno de exercícios de campanha de uniformes.
Se chover dentro dos uniformes, o que não acontece
todos os dias, temos de levar o eclipse do Sol para
dentro do quartel.
Fernanda Trancoso

SEMANA DA CIÊNCIA
G. Cabaça

Este ano o tema foi a Violência Doméstica e a nossa escola teve uma
participação muito especial... é que acabou por ganhar o prémio de «Melhor
Escola», num jogo em que participaram oito escolas a nível regional.
Levar os jovens a participar na discussão de problemas que afectam a nossa sociedade, a propor medidas
que eventualmente possam resolver ou atenuar esses problemas e a compreender o conceito de Democracia
é o objectivo do Jogo do Hemiciclo ou da Cidadania.
Para percebermos melhor como aconteceu este processo/jogo, aqui ficam todas as etapas do processo
eleitoral que aconteceu na nossa escola, durante os meses de Janeiro e Fevereiro:
1º - Foram elaboradas quatro listas, de 10 alunos cada uma, e apresentadas quatro medidas eleitorais.
2º - Realizou-se propaganda eleitoral.
3º - Discutiram-se ideias e organizaram-se debates.
4º - Dia das eleições. 72% dos alunos do Secundário participou neste processo.
5º - Constituiu-se a Assembleia Escolar  foram eleitos 30 Deputados.
6º - O Hemiciclo Escolar reuniu, elaborou uma medida única (inicialmente 4) e elegeu os seis deputados
que iriam representar a Escola à Assembleia Legislativa Regional dos Açores.
7ª - Dia do HEMICICLO REGIONAL  22 de Fevereiro de 2005. Os nossos deputados representam a
escola e, no final, recebem a notícia de que em breve receberão 30 viagens a Estrasburgo como prémio pela
medida proposta, pela argumentação oral dos deputados e pelo índice de participação da escola.
Os nossos parabéns a todos os alunos que participaram neste jogo, muito especialmente às senhoras
deputadas Vânia Silva, Ana Rodolfo, Sofia Saramago e Ana Andrade e aos senhores deputados Ricardo Silva
e André Azevedo.
Os profs responsáveis: Alcides Pedro e Mª Miguel

QUEM CONTA
UM CONTO

Toda a comunidade escolar (por interesse pessoal ou pelas circunstâncias)
teve conhecimento que, mais uma vez, se desenvolveu o projecto da Semana
da Ciência. Como é uma actividade que se tem vindo a repetir ao longo
dos últimos seis anos, não me vou alongar com descrições, quero apenas
deixar registados alguns aspectos do feedback que alunos, pais e auxiliares
de acção educativa me proporcionaram:
Foi a melhor semana da minha vida...tirando as férias! dito por
um aluno do sétimo ano e membro do Clube de Ciência;
Parece o último dia de aulas... dito, no final da semana, por uma aluna do décimo
ano e membro do Clube de Ciência;
É muito importante que o que se faz na escola seja partilhado com os pais.
Sempre que precisarem de ajuda podem contar connosco. dito por uma mãe, membro
da Associação de Pais, que visitou os laboratórios à noite;
Este ano partiu-se menos material que noutros anos dito pela funcionária
responsável pelos laboratórios.
Apesar do cansaço e das angústias que um projecto desta dimensão me costuma
acarretar, fiquei com vontade de continuar e de tentar fazer cada vez melhor.
Cristina Carvalhinho

TERE
S
EDUARD INA
EDU

Neste Arauto mencionamos três, das várias
pessoas que merecem o nosso reconhecimento.
Outros/as existem que mencionaremos em futuras
edições do jornal.
Em relação à D. Eduardina, é vê-la num corre-corre para ter a loiça lavada. Quando falta alguma
coisa nos laboratórios dá-se um toque à D. Eduardina
e em três tempos as coisas aparecem. Durante a
semana da ciência, em que passaram mais de 1000
pessoas pelos laboratórios, esta senhora transformou-se numa autêntica super-funcionária, deixando tudo
num brinquinho para o dia seguinte.
A D. Teresina é um excelente exemplo de
trabalho de equipa entre professores e funcionários.
Desconhecemos quem não goste da D. Teresina. É
ela que coordena o empréstimo do material aos

Inauguramos neste Arauto uma coluna
dedicada ao PAAE (Pessoal Auxiliar da Acção
Educativa). Há quem lhes chame continos/as, há
quem lhes chame funcionários/as, uns mais
eficazes que outros, uns mais alegres que outros,
uns mais conflituosos que outros, tal como os
restantes membros da comunidade escolar.
Abrimos as portas do Arauto porque são
fundamentais para fazer a Escola funcionar.
alunos e está sempre disponível para ajudar no que
for preciso. Alguns professores consideram-na parte
integrante do grupo de Educação Física.
Já repararam que há 1 piso nos edifícios desta
escola em que as salas têm algo mais do que cadeiras
e mesas? Quem andar pelo edifício novo à hora de
almoço vê nas salas, para além de paredes e objectos
inanimados, umas plantinhas verdinhas e viçosas.
Antes com a D. Elsa, agora sozinha, a D. Eduína trata
de regar e cuidar das plantas. É uma contribuição
que transcende as suas obrigações.
Sr. José Eduardo, por ter o mérito de nos chamar
tantas vezes à atenção para a ausência de textos
sobre funcionários, o nosso obrigado. Continuamos
à espera do seu artigo.
Cristina e Gonçalo

PARA REFLECTIR... ou talvez não!
Hoje, quando cheguei à escola, já vinha atrasada;
encontrei alguns alunos cá fora, uns a jogar à bola,
outros sentados por aí. Cá dentro tudo igual a todos
os dias, uns a trabalhar, outros a refilar.
Ainda não tocou mas já lá vão umas turmas a
sair. Penso que nem todas as pessoas leram o
Regulamento Interno da escola.
Quando toca nem todos querem sair, pensam
eles: "lá vamos nós chatear as Contínuas". Correm
pelos corredores, vão para as salas brincar. As colegas
já trabalham. Toca para dentro, lá vêm alguns tão
devagar que quase não levantam os pés, mas sempre
chegam. Aí vem alguns Senhores professores, os
outros, nem vê-los, só mais tarde.
- Muito barulho ali no corredor, o que se passa?
- O professor ainda não chegou.
- Vão para a sala, estão a fazer muito barulho.
Aproximo-me e tento acalmá-los, já passam 8
a 10 minutos e o professor não chega, então mando-os embora.
Por vezes fico confusa, pois não sei bem qual

é o meu papel aqui dentro, a maior parte das vezes
só sirvo para limpar o lixo que nunca acaba. Outras,
já sirvo para segurar os alunos para aqueles
professores que chegam atrasados sem aviso.
As salas são um horror e cada dia que passa
ficam pior, só alguns professores é que não vêem.
Também os alunos acham que estamos aqui apenas
para limpar o lixo deles.
O que é que somos? Auxiliares ou empregados
de limpeza? Não sei.Também fomos à escola, sabemos
falar e ouvir nem que seja um Bom dia, Boa
Tarde ou um simples Obrigado. A isto chama-se
boa Educação, que não precisa de estudos. Chega o
final do dia e estou cansada de os ouvir dizer
palavrões e malcriações. É uma fa1ta de respeito
que é feio, e ainda tenho as salas para limpar, fico
exausta. Tinha muito mais a dizer mas, por hoje,
chega.
Obs: Isto não se aplica a todos alunos e
professores desta escola.
Fátima Terra

Estavam duas contínuas, a Severina e a Gervásia, a falar das suas férias. A dada altura a Severina vira-se
para a Gervásia e diz: «Estas férias da Páscoa vais à Praia de Porto Pim?». A outra responde: «Não, mas é
como se fosse!». A Severina, confusa, volta a perguntar à colega: «Como assim?». Então ela justifica-se: «Lá
em casa a alcatifa é verde-mar, os miúdos são uns autênticos mexilhões, a minha sogra está sempre a armar
barraca por não a deixarmos fazer ondas.» A Severina, muito impressionada, pergunta-lhe: «Então diz-me
uma coisa, o que é que o teu marido faz???». E ela: «Nada ».
Adaptação de anedota por: Elisabete Silva
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17 de Dezembro de 2004

TORNEIO DE TÉNIS DE MESA
No dia 17 de Dezembro a Turma do 9ºC, na
disciplina de Área de Projecto, realizou um torneio
de Ténis de Mesa no pátio da escola, em dois
escalões:
A classificação nos vários escalões foi a seguinte:
Escalão dos 12 aos 15 anos :
·1º classificado: Tiago Wilson, 9ºD
·2º classificado: José Silveira, 9º D
·3º classificado: Hugo Gomes, 9ºA
Escalão dos 16 aos18 :
·1º classificado: Paulo Serra, 9º E
·2º classificado: Diana Pereira, 9º E
·3º classificado: Fábio Serpa, 12ª B
Queremos agradecer a todos os que
participaram e que ajudaram na realização deste
projecto.
Turma 9ºC
No decorrer da actividade foram feitas entrevistas
a alguns participantes e membros da assistência que
expressaram as suas opiniões sobre a iniciativa.
Diana Pereira (9º C), participante
Repórter do 9º C: É a primeira vez que participas
num Torneio de Ténis de Mesa?
D.P.: Não.
R 9ºC: Achas que o Torneio está bem organizado?
D.P.: Sim, acho que está bem organizado.
R 9ºC: Como é que te vai correr a prova?
D.P.: Não sei.
R 9ºC: Quem vai ganhar o Torneio?
D.P.: O Paulo Serra.
R 9ºC: Concordas com o regulamento?
D.P.: Acho que é bom.
R 9ºC: O local da realização do Torneio é apropriado?
D.P.: Sim.
R 9ºC: Há condições para que seja um bom Torneio?
D.P.: Penso que sim.
R 9ºC: Gostas desta modalidade?
D.P.: Sim.
Fábio Serpa (12º B), participante
Repórter do 9º C: É a primeira vez que participas
num Torneio de Ténis de Mesa?
F. S.: Não.
R 9ºC: Achas que o Torneio está bem organizado?
F. S.: Sim, mas tem poucos participantes comparando
com outros.
R 9ºC: Como é que te vai correr a prova?
F. S.: Bem.
R 9ºC: Quem vai ganhar o Torneio?
F. S.: Não sei.
R 9ºC: Quem é o teu concorrente preferido?
F. S.: O Tiago Wilson.
R 9ºC: Concordas com o regulamento?
F. S.: É apropriado.
R 9ºC: O local da realização do Torneio é apropriado?
F. S.: Nem por isso.
R 9ºC: Há condições para que seja um bom Torneio?
F. S.: Sim.
R 9ºC: Gostas desta modalidade?

F. S.: Sim, se não, não participava.
Mauro Furtado (7º), participante
R 9ºC: É a primeira vez que participas num Torneio
de Ténis de Mesa?
M. F.: Sim.
R 9ºC: Achas que o Torneio está bem organizado?
M. F.: Sim.
R 9ºC: Como é que te vai correr a prova?
M. F.: Mais ou menos.
R 9ºC: Quem vai ganhar o Torneio?
M. F.: O Tiago Wilson.
R 9ºC: Concordas com o regulamento?
M. F.: É bom.
R 9ºC: O local da realização do Torneio é apropriado?
M. F.: Não, por causa do vento.
R 9ºC: Há condições para que seja um bom Torneio?
M. F.: Sim.
R 9ºC: Gostas desta modalidade?
M. F.: Sim.
R 9ºC: Quem é o teu concorrente preferido?
M. F.: Tiago Wilson.
Tiago Wilson (9º D), participante
Repórter do 9º C: É a primeira vez que participas
num Torneio de Ténis de Mesa?
T.W.: Não.
R 9ºC: Achas que o Torneio está bem organizado?
T.W.: Não.
R 9ºC: Como é que te vai correr a prova?
T.W.: Bem.
R 9ºC: Quem vai ganhar o Torneio?
T.W.: Sei lá.!
R 9ºC: Concordas com o regulamento?
T.W.: É mais ou menos.
R 9ºC: O local da realização do Torneio é apropriado?
T.W.: Não.
R 9ºC: Há condições para que seja um bom Torneio?
T.W.: Não.
R 9ºC: Gostas desta modalidade?
T.W.: Sim.
R 9ºC: Quem é o teu concorrente preferido?
T.W.: O Diogo.
Emanuel Rosa (8º F), assistente
Repórter do 9º C: Achas que o Torneio está bem
organizado?
E.M.: (8º F): Sim.
R 9ºC: O local da realização do Torneio é apropriado?
E.M.: (8º F): Não, porque está vento.
R 9ºC: O regulamento é bom?
E.M.: (8º F): Não sei, pois não o conheço.
R 9ºC: Estás gostar do Torneio?
E.M.: (8º F): Não vi todos os jogos
R 9ºC: Quem vai ganhar o Torneio no teu escalão?
E.M.: (8º F): O José Alberto.
R 9ºC: Gostas desta modalidade?
E.M.: (8º F): Sim.

Atenção: Informamos que neste 2º Período
haverá um Torneio de Natação na Piscina
Municipal .As inscrições estão abertas até dia
10 de Março.

Alunos da Escola ganham
prémio no 4ª Festival de Vídeo de Leiria
A curta metragem "Amor de Mãe" realizado
por Luís Carlos Vargas, Marlene Luna, e Cláudia
Pito ganhou o 2º lugar, num Festival que mobilizou
os jovens realizadores das várias regiões do país,
organizado pela Associação Cultura e Juventude de
Leiria, com a parceria, entre outros, da Câmara
Municipal de Leiria, do Ministério da Cultura, do

Inscreve-te!

Instituto Português de Juventude.
O anúncio dos vencedores e mostragem dos
filmes finalistas a concurso, nos quais figurava também
o filme És tu, Sebastião? decorreu no Auditório
do IPJ, no Sábado, dia 26 de Fevereiro.
O Festival teve 43 vídeos e 24 realizadores a
concurso.

aluno sabe é muito menor do que a distância entre
o que eu sei e o que há para saber;
- claro que toda a gente tem opiniões (sobre
tudo), mas cidadania é expressar opiniões
fundamentadas depois de recolher informação;
- toda a pessoa é gente, mas cabe-nos a
responsabilidade cívica de proporcionar as condições
necessárias e indispensáveis para que cada pessoa
possa, se quiser, ser gente.
Fica muito por dizer, pois este encontro trouxe
muito mais do que aqui se deixa, mas este artigo foi
escrito a quente e, na altura de fecho desta edição,
não me foi possível desenvolver e consolidar toda
a informação recebida.

...dois amigos à
saída do treino!

Nem pensar...
eles que façam
depois o Congresso
da Freguesia!
Tolo!...

G. Cabaça

Quando me disseram que estaria presente nos
Encontros Filosóficos e, concretamente, no jantar
Ciência à Colherada o Sr. Ministro da República para
os Açores, fiquei contente pois tão ilustre presença
institucional iria, concerteza dignificar a nossa escola
e os nossos projectos; nunca pensei que a sua ilustre
presença tivesse um impacto tão grande no nosso
(ou foi só no meu?) ser e estar!...
Tive o privilégio da proximidade e, por isso,
porque sei que a atenção que me dispensou era
também um investimento na Escola, quero partilhar
um bocadinho do que aprendi com esta PESSOA
que motiva todos a querem ser GENTE.
Aqui vão algumas ideias que me deixaram a
pensar e que têm estado presentes nas minhas
conversas de café:
- A escolaridade obrigatória devia chamar-se
escolaridade necessária; hoje em dia, nem a tropa é
obrigatória;
- a distância entre o que eu sei e o que um

Queres vir hoje à
Horta ao Congresso
da Cidadania?

Obrigada Dr. Laborinho Lúcio, pela inteligência
das coisas que nos deste*!
in Poema para Galileu de António Gedeão
Cristina Carvalhinho
Acontecem todos os dias e quase sempre nem se pensa duas vezes. Afinal o que são

BIQUEIRADAS NA CIDADANIA...

Se liga aí

A fila está muito grande por isso vou passar à frente dos putos do sétimo.
Aquele tipo tem ar de DEF, por isso vou chateá-lo.
Vou mandar isto para o chão porque alguém há-de varrer.
Vou tirar bolas dos ratos porque os computadores não são meus, são da escola.
A mim, não me interessa nada disso porque também ninguém se interessa
por mim.

-

Gabriel O Pensador
Os homens chegaram a um
sítio, observaram as suas
condições, concluíram que era um
bom sítio. Traçaram uma cruz e,
ao fazê-lo, estavam a atribuir
ordem ao espaço. A partir dela
rasgaram as ruas, ergueram as
casas, construíram as praças.
Edificaram a cidade.
Mais tarde, os homens gregos chamaram polis
às suas cidades e os homens romanos civitas.
Antes da cidade, os homens viviam dispersos
em comunidades nómadas e em pequenos
aglomerados. Viviam de maneira diferente porque
as suas vidas colectivas eram muito limitadas e pouco
exigentes. Ao criar a cidade, para além de dar ordem
ao espaço, os homens deram uma ordem à vida;
tiveram de criar novas formas de conviver, tiveram
que harmonizar os seus comportamentos, apuraram
as regras dos seus povoados para a nova era. A essa
nova dimensão da vida pública os gregos deram o
nome de política e a palavra percorreu o mundo
(mesmo nos sítios onde as cidades não eram polis).
À era e aos povos das polis ou civitas os romanos
chamaram civilização.
Hoje muitos de nós esqueceram-se que vivemos
em conjunto porque precisamos uns dos outros e
que é por vivermos em conjunto que evoluímos,
esqueceram-se que, por necessitarmos uns dos
outros, precisamos de encontrar forma de todos
vivermos o melhor possível; respeitando-nos,
ajudando-nos mutuamente, criando as melhores
condições para que vida de cada um seja a melhor
possível, porque o melhor para cada um é o melhor
para todos e o melhor para todos é o melhor para
cada um. A cidadania e a política devem ser isto.
Mas palavras são muitas vezes como o barro,
moldam-se, adaptam-se, soltam bocados, agregam
outros, de tal modo que a certa altura esquecemonos que o pote das ameixas nasceu junto com o
jarrão da sala. Por diversas razões a política passou
a ser mal vista; todos reconhecem que é necessária,
mas muitos vêem-na como um assunto de outros
e, principalmente, de oportunistas ávidos de poder.
A cidadania como não sofreu esse mau uso, é mais
bem acolhida, todavia, muitas vezes fica órfã. A
cidadania (tal como a política) é responsabilidade
de todos; todos devemos portanto levá-la como
uma dimensão fundamental nas nossas vidas.
Irene Sá

A gente pensa que vive num lugar onde se fala o
que pensa.
Mas eu não conheço esse lugar.
Eu não conheço esse lugar!
A gente pensa que é livre pra falar tudo que pensa
mas a gente sempre pensa um pouco antes
de falar!
Se liga aí, se liga lá, se liga então!
Se legalize nessa comunicação.
Se liga aí, se liga lá, se liga então!
Se legalize a liberdade de expressão!
Se liga aí, se liga lá, se liga então!
Se legalize nessa comunicação.
Se liga aí, se liga lá, se liga então!
Se legalize a opção!
Pensa! O pensamento tem poder.Mas não adianta
só pensar.
Você também tem que dizer! Diz!
Porque as palavras têm poder.
Mas não adianta só dizer.
Você também tem que fazer! Faz!
Porque você só vai saber se o final vai ser feliz
depois que tudo acontecer.
E depois a gente pensa.
E depois a gente diz.
E depois a gente faz... o que tiver que fazer!
O que tiver que fazer!
Refrão
Deixe ele viver em paz.
Cada um sabe o que faz.
Deixa o homem ter marido.
Deixa a mina ter mulher.
Deixa ela viver em pé.
Cada um sabe o que quer
O que é que tem que tem demais cada um ser o
que é?
Deixa ele chorar em paz.
Cada um sabe o que fez.
Deixa o tempo dar um tempo.
Cada coisa de uma vez.
Deixa ele sorrir depois.
Deixa ela sorrir também.
O que é que tem que tem demais cada um ser dois
ou três?
Refrão
Diz o que cê quer dizer, fala o que cê quer falar, faz
o que cê quer fazer, pensa o que cê quer
pensar!
Fala o que cê quer falar, diz o que cê quer dizer,
pensa o que cê quer pensar, faz o que cê
quer fazer!
Refrão
Liberdade relativa não é liberdade.
Liberdade atrás da grade não é positiva.
Liberdade negativa é negar a verdade.
Liberdade de verdade é vida, viva, viva!
Viva, viva, viva, viva! Viva, viva, viva!
Live, live, live, live! Live, live, live!

Formar para a cidadania é palavra de ordem na
educação actual, envolvendo, no contexto social em
que nos inserimos, diversas actividades e iniciativas,
como o Congresso para a Cidadania e os XII
Encontros Filosóficos que ainda decorrem. É, por
isso, natural que os nossos alunos se questionem e
nos questionem sobre a apropriação deste velho
conceito e da sua aplicabilidade, necessárias à
permanente construção duma sociedade que se
pretende cada vez mais justa e democrática.
O termo cidadania parte da noção clássica de
cidade (civitas, em latim; polis, em grego), espaço
privilegiado de organização social, que assenta no
comportamento cívico dos cidadãos. Cidadania surge
no «Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea
 Academia das Ciências de Lisboa» como «Condição
ou qualidade de cidadão, membro de um Estado, de
uma nação, no pleno gozo dos seus direitos políticos,
cívicos e deveres para com esse Estado ou nação.»
De acordo com o « Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa», cidadão é o «indivíduo que, como
membro de um Estado, usufrui de direitos civis e
políticos garantidos pelo mesmo Estado e
desempenha os deveres que, nesta condição, lhe são
atribuídos./Cidadão do mundo - indivíduo que coloca
as suas obrigações para com a humanidade acima
dos interesses do seu país.»
Neste pequeno espaço que é a escola, a «civitas»
por excelência dos alunos que nele passam a maior
parte do seu tempo, pretende-se igualmente uma
organização activa e responsável, que se vai
construindo sobretudo a partir da dialéctica
formadores/formandos e que assenta na
interiorização de princípios, traduzidos em
comportamentos e atitudes que conduzam a um
viver melhor em comunidade.
É com este objectivo que transcrevo o seguinte

CONCEITO DE CIDADANIA, retirado de «CLEMI
medias escolares»:

SER CIDADÃO É

Sentir-se implicado na vida da cidade, no
sentido grego do termo. É poder dizer: a cidade
diz-me respeito (herança grega do interesse
pela vida pública  Platão, Aristóteles);
Estar informado: para se ser cidadão é
preciso ter-se «luzes», é preciso ser-se instruído,
ou seja, é preciso estar-se informado sobre a
vida da cidade e das suas instituições;
Respeitar os outros, aceitar o respeito
incondicional que é devido ao ser humano,
respeitando os Direitos do Homem e do
Cidadão, legados pela Revolução Francesa;
Aderir ao «Contrato Social», definido
como aquilo que nos faz sair do estado natural,
onde reina a lei do mais forte, para entrar no
estado de direito, onde reina a lei, expressão
da vontade colectiva;
Ser capaz de fazer juízos pessoais e de
ter espírito crítico, pondo em prática o ideal
da Renascença e estando sensibilizado para a
crítica aos totalitarismos;
Sentir-se implicado em comunidades mais
vastas e não apenas nas que nos são próximas,
sentir-se responsável pelo futuro do nosso planeta;
Assumir acções de responsabilidade,
saber fazer escolhas: a cidadania não é
apenas uma questão de ideias, é também uma
questão de práticas, comportamentos e de
valores interiorizados.
Adélia Goulart

OBRIGADO SR. MINISTRO DA REPÚBLICA DR. LABORINHO LÚCIO,
PELO ENRIQUECIMENTO HUMANO QUE NOS PROPORCIONOU.

* professor Carlos Lobão

Todo o aluno é pessoa antes de ser aluno*;
Todo o auxiliar de acção educativa é pessoa antes de CHUVA DE
ser auxiliar de acção educativa;
PAPELOTES COLORIDOS
Um fenómeno recente
Todo o professor é pessoa antes de ser professor;
Toda a pessoa é gente antes do cargo que ocupa.
Num tempo em que a CIDADANIA está em debate, nomeadamente com a realização do Congresso
em curso, em que a nossa Escola participa com um Projecto de Adesão ( já que também esta é a temática
de fundo do Projecto Curricular de Escola ), decidi dar neste sentido, o meu contributo para o nosso Jornal.

Aqui está um acto de cidadania para desmentir um
acto de falta de cidadania!!!

Seremos certamente,
Assim para todos nós que fazemos
esta Escola, se:
antivermos uma cultura de exigência e rigor equilibrados,
ceitarmos que estes são para ser partilhados por todos,
ão pactuarmos com o facilitismo e a ignorância,
nirmos esforços no sentido de garantirmos a integração de todos,
ncararmos a educação como um direito,
ançarmos mãos ao trabalho, cumprindo os nossos deveres,
esejarmos efectivamente uma formação como cidadãos,
mpenho e vontade for o nosso lema,
mizade for o sentimento que nos une,
ejeitarmos a violência como marca de afirmação,
espeitarmos as normas de sã convivência, reconhecendo os erros,
mpedirmos que a má educação prevaleça e a indisciplina se instale,
braçarmos a tarefa de investir no saber nas diversas vertentes,
arantirmos um ensino/aprendizagem de qualidade,
valiarmos correctamente o nosso grau de autonomia,

Fernanda Trancoso

Cheguei um dia destes à Escola e, qual não é
o meu espanto, apesar do bom tempo que se fazia
sentir desde o dia anterior, deparei com a escola
toda molhada. Estava molhada , não de H2O, mas
de tubinhos coloridos. Depois de investigar um
pouco descobri, que tais tubinhos, não tinham vindo
com a chuva; foram enviados para o chão por alunos,
que os compraram nesse magnífico estabelecimento
de nome Sugarland (que tantas coisas boas tem
trazido à nossa comunidade!). E o que contém estes
tubinhos lá dentro? Estão preparados?... É melhor
sentarem-se... os tubinhos têm... açúcar!
Açúcar?! Açúcar com corante? Esperem lá...
isto é estranho!
Perguntei a alguns alunos se tinham o hábito
de ir ao frasco lá de casa comer açúcar à colherada.
A resposta foi invariavelmente não! Então porque
é que compram os tubos coloridos? Já sei, para
colorir o chão da escola!
É ou não é incrível?
Continuo sem perceber porque é que uma
grande parte dos miúdos não compram pen disks
(quaisquer 15 euros chegam para encomendar uma
pen de 125Mb), continuando a usar as velhas
disketes que só dão problemas, e aderem
imediatamente à novidade do açúcar às cores.
Comunidade Faialense nós precisamos de ajuda!
E não é a abrir lojas como a Sugarland a uns metros
das nossas escolas que damos passos no melhor
sentido.
Gonçalo Cabaça

Aqui estou eu, mais uma vez, a falar-vos dos
XIIs Encontros Filosóficos. O Dr. Gonçalo Cabaça
pede-me que seja breve. Como posso ser breve e
objectiva nesta análise do sonho que ainda é sonho
a fazer-se, sonho partilhado com toda a comunidade
escolar, intensamente sentido ; sonho, que sem deixar
de o ser, é profundamente pensado enquanto projecto
de dinamização da escola e de implicação dos alunos,
dos pais e dos professores num projecto de formação
de pessoas e , consequentemente, de uma sociedade?
Aqui estamos nós, levados pelo sonho, a
construir uma nova visão da escola , uma nova visão
do educador e do processo educativo. O nosso
contributo, ingénuo, sem dúvida , e pueril, é puramente
simbólico. Não deixa, contudo, de ser um contributo
para uma escola mais dinâmica, mais aberta, mais
criativa, mais interventiva, mais abrangente, mais
integradora dos indivíduos, mais consciente da
natureza diversa dos seres humanos concretos e
dos contextos que os moldam e os condicionam.
Leonardo Coimbra dizia que a escola devia ser
uma oficina de humanidade.
No que diz respeito à formação do sujeito,
enquanto agente autónomo, consciente e responsável.
Neste contexto, a escola é uma oficina de cidadania.
Não é um oficina de modelagem de matéria inerte
e informe, quantificável em função de objectivos
definidos com maior ou menor rigor. È um espaço
de emergência do ser, um espaço de liberdade de
criar e de adquirir competências cognitivas, éticamorais e imaginativas, que permitam a cada indivíduo

em concreto projectar-se num longínquo de
possibilidades de ser. Isto é, é preciso que a escola
dê a cada aluno condições para poder realizar
plenamente as suas potencialidades individuais.
A escola fechada na sala de aulas, a escola que
teme o apoio e a crítica da comunidade educativa,
a escola que recusa projectos em nome de critérios
de avaliação que podem flexibilizar-se, é uma escola
que está em crise e que precisa rever-se. Em nome
do respeito que devemos a cada ser humano,
enquanto ser de direitos, enquanto ser cuja essência
reclama o reconhecimento da sua própria dignidade.
Os Encontros Filosóficos acontecem uma vez
por ano, e, consequentemente, são, na prática, pouco
significativos no que diz respeito à promoção do
sucesso e da crítica das práticas pedagógicas. Têm,
todavia, um valor simbólico fantástico. Têm uma
função provocadora; criam a instabilidade; obrigam
a instituição a criar soluções face às novas propostas;
trazem à escola cientistas que partilham saberes e
modos de fazer , como o professor Victor Hugo
Forjaz ou o Dr. Pedro Pombo e vozes marcadas pela
inteligência e por uma profunda humanidade, como
a do professor Laborinho Lúcio, Ministro da República
para os Açores.
O caminho? Não há caminho, há caminhos
E estes fazem-se ao andar, como diz o poeta. São
caminhos de andar que também caminham e, por
isso, não faz sentido tentar emperrar a marcha do
mundo, a marcha da humanidade.
Maria do Céu Brito

SERÁ QUE A DITADURA
ACABOU HÁ 3O ANOS?
Nos dias que correm poucos param para pensar
na dádiva que é a liberdade de expressão Contudo
a verdade é que ainda há pessoas dispostas a silenciar
os gritos da verdade. Será que vivemos numa ditadura
com fachada democrática?
A verdade é que as massas do proletariado
estudantil estão a erguer-se de novo e a rebelar-se
contra o poder do Czarismo Queque. Mas deixemo-nos de floreados e vamos ao centro da questão
que é as eleições desta escola para a Associação de
Estudantes.
Concorreram 4 listas, embora mais tenham
parecido 3, já que uma estava desaparecida no
anonimato (por aquelas bandas do Afeganistão ou
do Vietname) e insistia em continuar no poder sem
fazer nada para o merecer.
A campanha até não correu muito mal, tirando
uns cartazes rasgados e outros desaparecidos, ao
que, vejam bem, uma das listas (a incriminada) alegou
não ter nada a ver... Este acto de barbárie, surge
talvez por acção do Divino Espírito Santo.
Quem sabe se não foi o próprio Belzebu (Diabo)
a precisar de papel para as fornalhas do inferno, ou
até mesmo para limpar o rabo. Mas a fantochada
viria com o debate, que foi uma autêntico alguidar
de roupa suja e de disparates. Lá, fiquei a saber mais
da vida privada de cada um, do que da minha própria.
Talvez das coisas mais discretas que por lá se
disseram, foi dita pelo ilustre Valdo Braga, que disse,
passo a citar: «Antes ir ao medalhas beber um copo
de vinho e comer um tasco de linguiça».
Com essa ele rachou-nos às pataniscas! Se
concorreres pró ano, eu apoio-te. És o maior Valdo!!!
Mas o ponto quente das eleições foi sem dúvida

quando eu irrompi pelo festim das hienas e proclamei
o fim da tirania em detrimento do poder do povo.
E dito isto, os capangas da lista B levaram-me de
arrasto até à porta ao som de gritos de liberdade
meus, como «o povo é quem mais ordena»; «power
for the people» ou, ainda, «abaixo o fascismo».
Depois de voltar a entrar triunfante ao som
das palmas dos meus companheiros do povo, os
nobres apoiantes de Rasputin souberam que o tempo
deles tinham findado, entrávamos assim na era do
povo, deixando para trás a era da ditadura Queque.
Mesmo assim acho que tinha sido preferível ter
borrado um pé todo ou mesmo os dois do que ter
assistido àquele debate.
As listas defensoras da liberdade estudantil que
eram a A e a D desempenharam um papel fulcral na
busca da liberdade perdida, os seus ilustres deputados
souberam desempenhar correctamente as suas
funções de defensores da plebe estudantil.
O dia das eleições foi marcado por tentativas
de fraude que impuseram pobres inocentes a votar
na condição de não serem «brutalmente espancados».
Contudo estas medidas não levaram a lado nenhum,
visto que a justiça acaba sempre por triunfar.
Na mesma tarde os resultados eram esperados
com a máxima ansiedade. Em 1.º lugar ficou a lista
D, em 2.º a A, em 3.º a B e por último a C.
Enfim vencemos a tirania pela via da paz e da
força das palavras. Esta história ficará para sempre
nos anais desta escola.
Acabo, pois, com o lema da Coligação DA, que
é:
«Unidos, jamais seremos vencidos».
Ronaldo Rosa

Edgar Santos

C

CIDADANIA

verdade é que as massas do proletariado
MOMENTOS DA Aestudantil
estão a erguer-se de novo e a
HISTÓRIA ACTUAL rebelar-se contra o poder do Czarismo Queque

UM PERCURSO ESCOLAR PARTILHADO  O MEU
e a professora não aceitar o facto de usar agulha e
tesoura na mão esquerda  lá fui fintando a Professora
e sempre conseguia um trabalho minimamente
aceitável; relativamente à segunda, devo referir que
me era penoso praticar qualquer tipo de exercício
porque me cansava imenso devido a um problema
de saúde, a asma, que se manifestou somente, com
alguma gravidade, a partir dos oito anos de idade e
que, por lapso, não referi na Parte I. Passado uns
tempos, acabei por ser dispensada das aulas por
prescrição médica, o que se verificou durante todo
o resto da escolaridade.
A disciplina com melhor classificação foi
Matemática, valera-me o treino intensivo de raciocínio
na escola primária e, apesar das minhas dificuldades
de comunicação, lá sobrevivi razoavelmente, longe de
ser uma boa aluna.
Terminado esse ano lectivo, a minha vida sofreu
mudanças significativas, direi mesmo radicais, que
provocaram insegurança e muita expectativa à mistura
com o deslumbramento da descoberta, o que se
tornou deveras inquietante, e que fizeram com que,
para além de ser fisicamente frágil, me tornasse cada
vez mais tímida e introvertida.
Todas estas situações foram consequência da
profissão errante do meu Pai a partir dessa época
e durante largos anos  Oficial do Exército.
Assim tive a oportunidade de redescobrir o
caminho marítimo para a Horta, onde já tinha estado
antes, bem pequena ainda. Cá vim eu transferida para
o Liceu Nacional da Horta para frequentar o 2º ano
(actual 6º ano), o meu mundo escolar, até então
estritamente feminino, passou a conter também
colegas rapazes e Professores homens, foi embaraçoso

lidar com essa realidade. Os meus problemas de saúde
agudizavam-se, mas persistentemente lá consegui lidar
com essas limitações e adaptar-me às circunstâncias,
ao fim de algum tempo. Consegui melhores
classificações que no ano anterior e a melhor delas
continuou a ser a Matemática . No final desse ano
tínhamos que fazer um exame que nos declarava
aptos para frequentar o 2º Ciclo (actual 3º Ciclo) e
mais essa etapa foi vencida razoavelmente.
Regressei ao Porto e à minha escola de origem
para iniciar o 3º ano (actual 7º ano).
O Currículo do 2º Ciclo era formado pelas
seguintes disciplinas: Português, Francês, Inglês, História,
Geografia, Ciências Naturais, Ciências Físico-Químicas,
Matemática, Desenho , Religião e Moral, Educação
Física e Lavores.
Mas nova mudança surgiu, em Novembro e, com
relutância em abandonar o certo pelo mundo
desconhecido, descobri o caminho marítimo para
Moçambique, mais propriamente Lourenço Marques
(actual cidade do Maputo), numa deslumbrante viagem
de 22 dias. Estivemos por lá três anos e, no primeiro,
reprovei, não consegui recuperar de um mês de
viagem, dos desfasamentos de conteúdos e de períodos
lectivos. Repeti o ano com sucesso, sendo novamente
a Matemática a melhor classificação, embora tivesse
também preferência por Inglês, C.N. e C.F.Q..
As turmas eram mistas e o ambiente era muito
mais descontraído, fruto do clima e da vivência
multicultural dos colonos portugueses, dos milhares
de militares e famílias que lá residiam temporariamente,
populações locais e residentes de outras
nacionalidades, nomeadamente indianos e chineses
. Tive que me adaptar a todas essas novidades e devo

Escola Secundária Manuel De Arriaga

a raspar os edifícios e a pintá-los de maneira a
criarem uma vontade no corpinho, porque, se, não,
correm elevados riscos de se tornarem mobília da
escola .
Passando para outro ponto, vejamos agora o
vandalismo na escola: bem, quanto a isto... temos de
cortar a T.V Cabo a certos grupos de alunos, porque
andam a ver muitos filmes de guerra.
Certamente sabeis de quem estou a falar...sim,
sim, é desses grupos de aves raras que andam todos
abertos, músculos quase a rasgar a camisa, com o
charrinho, quer dizer, com o cigarrinho no canto da
boca e que só armam confusões e julgam que batem
em todos...Pois batem, mas é quando estão em
grupo, se estiverem sozinhos até borram as
cuequinhas. Marquem-se, companheiros, tomem
cuidadinho, os vossos dias estão contadinhos, ai pois
estão! Senhores professores, uma advertência: tomem
cuidado, estes rapazes são muito perigosos, têm
graves problemas, o mais grave é falta de educação
aguda, tomem atenção, algum dia ainda vos batem!
E, rapazinhos, tomem muito cuidadinho, não pensem
que vêm para aqui vandalizar a nossa escola e armar
problemas, sejam civilizados, por favor, eu estou a
pedir isto com muito amor e carinho! Por fim, temos
o ultimo tema: A segurança na escola!
Bem, como sou um rapaz que não consegue
mentir, a segurança está excelente... quer dizer, está
boa...não não, está razoável!...quer dizer, NÃO ESTÁ!
Não há segurança nesta escola! Quem quiser entrar
no recinto escolar, seja quem for, entra sem
problemas.
Entradas é o que não faltam, a vigilância é que
está assim um bocadinho escassa! Quando é que
decidem mudar isto? Há pessoal que passa por aqui
e que não é estudante e traz produto para circular
aqui dentro, eu próprio já vi um saco cheio de
xamon, ali todo partidinho em doses, que alegria.
É assim... não estão à espera que diga quem foi, mas
é só para verem o que anda aqui dentro do recinto.
Quando tencionam tomar medidas para evitar isto?
É de louvar que já tenham fechado a parte de trás
da escola, acabou logo com um bando de ratazanas
que por lá habitava! Mas e o resto? O pessoal entra

pelo ciclo, ou mesmo pelo portão principal, é verdade!
É raro ver lá um/a continuo/a! E para quem é que
fica a vigilância do portão? Para que servem então
os cartões de estudante? É para fazer peso na
carteira? Se for para isso, não o quero, obrigado, os
preservativos já enchem bastante a carteira! Sim,
preservativos, porque, como vejo, há muitos machos
e fêmeas da escola que não sabem o significado
dessa e de outras palavras chamadas contraceptivos!
Quando é que fecham o portão ao pé da cantina,
para não permitir que certos animais passem a
cerca? É porque, quando há luta, os gangs do ciclo
que parecem manadas de formigas, também se juntam
á festa, e é para não falar nos seus professores que
vêm com câmaras de filmar! Deve ser para concorrer
aos óscares de filme com melhores cenas de batatadas
e pauladas à moda do mato! Que tristeza! Bem, fico
por aqui, é com muita pena, mas volto a escrever e
é assim: dirigentes da escola, não fiquem tristes e
não digam que só se sabe criticar o mal e que não
vemos o bem! Nós vemos o bem, só que o mal ,a
desordem, e o desrespeito , predominam nesta
escola, e isto é a realidade, e não aparecem soluções
para terminar com estes problemas! Antes de
terminar, quero só fazer um apelo aos professores,
aos membros do Conselho Executivo e aos
funcionários: se tiverem tractores, mais carros, motas,
etc, tragam tudo para a escola para estacionar nos
parques, pois ainda temos poucos cá dentro e eu
estou a pensar em fazer uma feira automóvel ! Esta
é uma situação rara, pois já estive em muitas escolas
e os carros não entravam no recinto, depois não
venham com aquela treta do:  Ah e tal, não há
espaço para estacionar fora da escola! porque
espaço é o que não falta. Que falta de respeito pelos
alunos, estão a privar-nos de um espaço que é nosso
e ainda qualquer dia vai haver alguma distracção em
manobras e vai sair alguém magoado; por favor,
circulem a uma velocidade mínima de 70 km/h dentro
do recinto. E depois como é possível ter existido
uma lista candidata à A.E que queria fazer também
parque para os alunos! Tais ananases, vão mas é para
casa. Abram os olhinhos. Adeus amigos.
X drummer

Mas afinal o que é isto? É sempre a mesma
coisa! Eu chego aqui e tal e dizem-me assim: Ah e
tal, Pá, Ah e tal! Ah e tal não, porque depois eu não
os vejo a fazer nada e fico chateado, com certeza
que fico chateado! Porque é assim, eu passo a
explicar: eu já ando há alguns aninhos nesta escola
e são sempre os mesmos problemas! Isto assim não
dá! Mas o que é isto? Brincamos ou quê?
Agora faço-vos uma pergunta de retórica.(antes
de a fazer, quero agradecer à minha professora de
Português porque se não fosse ela eu não sabia o
que era uma pergunta de retórica). Então, aqui vai:
Vocês acham que a nossa escola é uma escola
segura?!...
Vou reflectir um pouco, para vos ajudar a pensar!
Ora vejamos...
Quanto à higiene e limpeza da escola: registamos
algumas melhorias, já não há tanto lixo espalhado
pelos pátios, já não precisamos de calçar as botas
de cano para ir à casa de banho; infelizmente, ainda
temos de usar máscaras de oxigénio para lá entrar,
pois mais parece um grande centro de fumo
(cigarrinhos e tal...) e não só!
Rapazes, temos de fazer uma vaquinha entre
nós para comprarmos cif e um vaporizador para ver
se o ambiente fica mais leve dentro do W.C.; é
preciso ter em conta também os vidros das janelas,
que estão quase todos partidos.
É também de notar que agora há pessoal aí a
embelezar a nossa escola com tijolos em cacos e
com cimento, enfim fazendo aquele trabalho que
normalmente pagamos aos empreiteiros para fazer.
Sim, senhor Sr. Doutor, muito bonito este gesto!
Continuem! Deviam era pôr os estudantes que
andam cá em regime de férias e que não fazem nada

Uma época inquietante
e de descobertas

dizer que não foi muito fácil de início, até porque,
devido ao clima, muito quente e húmido, os meus
ataques de asma foram-se tornando muito frequentes
e penosos. Apesar disso, no 4º ano (actual 8º ano),
consegui manter boas classificações , mas a melhor
disciplina passou a ser C.N.. Após alguns meses estava
perfeitamente à vontade naquele ambiente.
Naquela época havia o designado Quadro de
Honra, onde se publicitava o nome dos alunos que,
em cada período, conseguiam uma média de
classificações não inferior a catorze, tendo o aluno
direito a um diploma comprovativo. Nesse 3º ano
repetido e a partir do 2º período, o meu nome passou
a constar no tal Q.H., bem como durante todo o 4º
ano.
Frequentei lá ainda o 1º período do 5º ano (actual
9º ano), tendo em Janeiro de 1964 regressado ao
Porto com um grande desgosto de deixar as amigas
e aquela vivência, pois sabia que me esperava o tal
mundo cinzento e rígido. As classificações desceram
como seria de prever, mas lá consegui aprovar com
classificação razoável os exames das designadas então
Secções de Letras e Ciências , obrigatórios no final
de Ciclo.
Convém esclarecer que todos estes dados foram
recolhidos da Caderneta Escolar que ainda hoje
conservo e que contém não só o averbamento das
classificações do 1º ao 3º Ciclos , mas também outras
informações relevantes acerca do aluno.
Mas os passos seguintes seriam igualmente
inquietantes ?
Fernanda Trancoso

G. Cabaça

Entrei para o Liceu Nacional Carolina Michäelis
(actual Escola Secundária Carolina Michäelis) em 1958,
no Porto, para o 1º ano do 1º Ciclo (actual 5º ano
do 2º Ciclo), com dez anos e com uma certa ansiedade,
dada a nova etapa que ia iniciar.
Aquela era uma escola grande com tradição na
cidade, um mundo cinzento (a cor das batas das
alunas) e estritamente feminino.A Reitora (actualmente
designada por Presidente da Comissão Executiva),
alta, seca e com um ar autoritário, dirigia a Escola
como um general e era temida por todas. Salvo raras
excepções, as Professoras pareciam a cópia fiel da
chefe, ou pelo menos assim eu as via.
Como seria de prever, eu tinha um
comportamento exemplar e uma presença quase
invisível, tinha medo de abrir a boca quando interpelada
não fosse responder algo de errado (consequência
do passado recente) e frequentemente levava para
casa, num caderno diário, um recado para o Pai tomar
conhecimento das atitudes de não cooperação. Os
trabalhos de casa tinham que aparecer feitos
diariamente e eram rigorosamente fiscalizados na
aula seguinte. Havia também diariamente chamadas
ao quadro para comprovar o grau de sabedoria na
ponta da língua, e todas nos encolhíamos pendentes
da má sorte.
O Currículo do 1º Ciclo era formado pelas
seguintes disciplinas: Língua e História Pátria, Francês,
Ciências GeográficoNaturais, Matemática, Desenho
, Religião e Moral, Educação Física e Lavores.
Os meus maiores pesadelos eram duas disciplinas
 Lavores e Educação Física. Na primeira, aprendíamos
a bordar, o problema residia no facto de eu ser
canhota (excepto na escrita por imposição anterior)

PARTE II

O Departamento 1 da Escola Secundária
Manuel de Arriaga promove um Concurso Literário
com o objectivo de estimular e incentivar a produção
da escrita criativa em língua portuguesa no domínio
do conto. Este concurso rege-se pelo seguinte
Regulamento:
1) Podem ser apresentados a concurso textos
inéditos na categoria de conto.
2) Podem participar todos os alunos desta
escola, divididos em dois escalões:
a) 1º escalão  alunos do 3º Ciclo
b) 2º escalão  alunos do Secundário
3) Os textos concorrentes deverão ser
apresentados em papel branco de formato A/4, a
dois espaços, com um mínimo de duas páginas. Os
autores deverão entregar um exemplar de cada
trabalho, que deverá ser assinado com pseudónimo,
indicando o escalão a que concorrem. Os textos
têm que ser acompanhados de um sobrescrito
fechado, contendo a identificação completa do
concorrente.
4) Os textos deverão ser entregues na Comissão
Executiva Provisória até ao dia 2 de Maio de 2005.
5) Serão atribuídos prémios aos 1º e 2º
classificados de cada escalão.
6) O júri será constituído pelo Coordenador
do Departamento 1 e pelos Delegados de Português
e Francês.
7) Ao júri reserva-se o direito da não atribuição
dos prémios, caso os textos concorrentes não
tenham qualidade.
8) Não há possibilidade de recurso da decisão
do júri.
9) O resultado do concurso e a entrega de
prémios ocorrerá no Dia da Escola

Post Scriptum aos pais
Manhã de um dia qualquer. Sala dos professores.
Muitas vozes que se cruzam ao mesmo tempo em
conversas inteligíveis. Do meio delas uma se aproxima
e confessa-me: Nem sabes quem vai responder ao
teu artigo!  permitam-me partilhar convosco o
seguinte: da forma como isto me foi dito, poderia
muito bem ter-me trazido algumas complicações ao
nível do esófago (e até talvez mesmo gástricas), pois
nesse preciso momento engolia uma dentada da
sandes de fiambre do meu pequeno-almoço. Nada
disso aconteceu, para meu bem e de todos quantos
estavam sentados à minha frente. Mas falava eu de
um aviso que um colega me fez acerca de uma
resposta ao meu artigo. Para quem não se lembra e
não puder consultar a última edição do Arauto, posso
adiantar que o meu artigo se referia ao distanciamento
cada vez maior entre os pais e os seus filhos. Um
distanciamento que se cria, muitas vezes, por um
quarto recheado de tecnologia e ligado ao mundo
exterior de forma virtual, onde os filhos se refugiam
durante a maior parte do tempo. Pois meus caros,

Carta de uma mãe ao
Sr. Prof. Paulo Neves

Li, no Arauto, a sua carta dirigida aos pais e, fiquei
deveras perplexa.
Reli o artigo, na esperança de não o ter entendido,
mas ao perceber que não estava enganada, senti-me
no direito de lhe dar uma resposta.
Provavelmente a carta não seria dirigida a nos
pais, mas sim "aos seus pais" pois, como o senhor
professor não é pai, a única experiência que tem de
pais, e a de ser filho.
Eu, por exemplo, nunca me atreveria a escrever
sobre os professores, não sabendo o que isso é, mas
poderia falar da minha experiência de aluna. Andei
nessa escola durante seis anos e os dedos de uma não
são demais para contar os professores de quem não
guarde boas recordações. Alguns eram bastante
exigentes, outros mais tolerantes. Uns mais simpáticos,
outros mais secos. Uns mais competentes, outros com
mais dificuldades mas, 99% tinham uma característica
comum: eram nossos amigos. Eram nossos amigos e
nunca tentaram substituir os nossos pais.
De manha, "éramos despejados" no Liceu, de onde
saiamos ao fim da tarde. Adorávamos a escola, até
porque nesse tempo era praticamente o único local
de convívio para as raparigas .
Aprendíamos, sujeitos a algumas regras tirânicas,
que não nos eram impostas pelos professores, mas
sim pelo regime.
Nunca sentimos da parte dos professores a
pretensão de serem os nossos exc1usivos educadores
e nunca deixaram transparecer, que os alunos e/ou os
seus pais, funcionassem como "inimigos".
Resumindo: Fui uma aluna feliz!
Vou agora falar-lhe um pouco como mãe:
Para se ser mãe, não e necessário tirar um curso,
com obrigatoriedade de fazer cadeiras de Pedagogia,
ao contrário do que é exigido a quem optou pela via
do ensino.
Já pensou porquê?
É que para se ser mãe, e preciso acima de tudo,
amar. E, amar não vem nos livros.
Amar os filhos, começa com eles a crescerem
dentro de nós e aumenta ainda mais o amor, quando

foi este mesmo artigo que levou o meu colega a dizerme que a Drª Não-Sei-Quantas ía dar uma resposta
ao mesmo. E disse-o com um tom que quase me
aconselhava a mudar de país pois, ao que parece, a
Drª Não-Sei-Quantas é uma personalidade importante
da vida hortense. Permitam-me que abra aqui um
parêntesis para referir o seguinte: há já alguns anos
que por cá estou. Tantos que até já há quem pense
que sou natural do Faial. Que me perdoem todos
quantos acabei de desiludir mas, afinal, sou apenas
um rapaz de Belém (e com muito gosto), que gosta
de ir estando nesta ilha. Neste sítio onde (e era aqui
que queria chegar) os títulos são tão importantes e
distinguem as pessoas umas das outras.Triste ilusão
Os títulos não nos fazem pessoas melhores, mas aqui
não é o valor de cada um que é reconhecido e sim
o título que ostenta  creio que é uma característica
deste nosso pequenino Portugal que tem tantas
cabeças pequeninas. Aprendi em Inglaterra onde,
curiosamente, muitos pensam que fui buscar um título
(eu prefiro pensar que fui buscar uma experiência de
vida inolvidável) que o valor das pessoas vem antes
de qualquer título. Aliás, por isso mesmo, os títulos

aparecem sempre depois dos nomes das pessoas
(quando aparecem!). Por cá fazemos ao contrário:
primero o Senhor Doutor, Senhor Engenheiro,
Arquitecto, etc. e tal, e só depois o nome. Mas, ainda
mais curioso, é quando a pessoa em questão não tem
título mas ocupa um qualquer cargo (porque é amigo
do primo do dono da empresa ou familiar da cunhada
que trabalha nas finanças e conhece o marido da tia
do amigo que andou com ele na tropa  enfim, o
vulgarmente designado job for the boy - também
muito comum por cá), quando a pessoa em questão
não tem qualquer título, dizia eu, apressamo-nos logo
a preceder-lhe o nome com um Senhor ou Senhora,
talvez para não parecer tão mal no meio dos Senhores
Doutores e Senhoras Doutoras. Já agora e só para
esclarecer todos quantos ainda andam confusos, o
meu título nem sequer é reconhecido em Portugal
(a não ser que me dê ao trabalho de preencher não
sei quantos papéis e pague por um certo número de
outros documentos com assinaturas reconhecidas e
outras coisas ainda mais complicadas) por isso nem
posso fazer uso dele, mesmo que quisesse. (Somos
tão bons, não somos?)

E aqui fecho o parêntesis para voltar ao que
realmente interessa e dizer a todos os Senhores
Doutores e Senhoras Doutoras que me alegra muito
que hajam respostas ao meu artigo e aguardo
ansiosamente a publicação do próximo Arauto para
que as possa ler. Fico realmente satisfeito porque,
pela primeira vez, os pais deixaram de ter a posição
passiva que assumem (quase) sempre e agora até já
participam no jornal da escola dos filhos. E tal facto
é a todos os níveis louvável, pois considero que este
é um local de discussão e de troca de experiências,
mais do que um sítio onde se contam anedotas e se
deixam recados de amor. É aqui que tudo deve ser
dito por todos. Esta é uma forma de expressão que
se quer manter viva e de saúde e só com a participação
de todos podemos manter o Arauto saudável. O
jornal não é só dos alunos e dos professores, é
também dos pais e de toda a comunidade (com ou
sem títulos).
Bem hajam todos os pais que lêem o jornal da
escola dos filhos.
Paulo Neves

saem de dentro de nós, quando crescemos com eles.
Ser mãe, é nunca mais estar sozinha, é não hesitar
sequer em dar a vida por um filho, é nunca mais dormir
o sono dos anjos, é acima de tudo a melhor experiência
de uma vida. Não me refiro ao acto do seu nascimento
mas sim, ao desenvolvimento deles como seres
humanos.
Educar os nossos filhos não é fácil .Fácil e educar
os filhos dos outros.Vamos a uma livraria e podemos
adquirir "100 maneiras de cozinhar bacalhau" ou "A
doçaria regional" e, se tivermos vontade e seguirmos
a receita à risca, e muito pouco provável que o cozinhado
não acerte.
O problema, é que não existe "100 maneiras de
educar um rapaz" ou "como ter uma menina bem
comportada". De maneira que, com os livros não vamos
lá. Mas, se misturarmos o amor, o respeito, a tolerância,
muita vontade de acertar e algumas regras, tudo e, de
cada vez em doses diferentes, resultará uma criança
com alguns defeitos mas também com virtudes e,
transpondo para a culinária, será um prato que uns
gostam e outros não. Há quem goste de caril e não de
canela, outros de canela e não de caril e, ainda os há,
que gostam de tudo. É uma regra da vida.
É triste que, sendo jovem, transmita na carta que
nos dirige. uma tão grande carga de agressividade,
intolerância, arrogância e também muita ignorância.
Sabe qual a diferença entre as garatujas e palavrões
que os nossos queridos filhos pintam nas paredes da
escola, dirigidas aos professores e, as tão bem escritas
palavras que 0 senhor professor dirigiu aos pais na sua
carta?
- A forma.
É crime ter uma playstation, ou um leitor de DVD,
ou um televisor no quarto?
É assim tão frequentador da casa dos seus alunos
para com tanta facilidade tipificar um quarto de criança?
Ou estaria apenas a descrever o seu quarto de criança,
que há pouco deixou de ser?
Que mal tem os pais levarem os seus filhos à
porta da escola?
Até poderiam ser os avós.
Sabe com certeza, que os avós também são uma
peça importantíssima numa família. Mas não posso dar
o meu testemunho de avó, porque ainda não o sou e,
deixarei o de neto, para quem os teve junto a si.

A meio da carta, o senhor professor, diz :"Ah...desculpem...não reconhecem os vossos filhos nesta
descrição?"
Claro que não. Não reconheço os meus filhos na
sua descrição , nem me reconheço ou as pessoas com
quem convivo, na sua descrição de pais.
Fico em crer que a sua carta não passa de um
guião para o seu próximo filme, inspirado no DVD do
gato fedorento, no sketch de "O homem que dizia não
sei o quê". Faça-o! Provavelmente vai ganhar mais um
prémio e, se isso acontecer, prometo que lhe darei os
parabéns.
Fátima Bairos

meus filhos. Quem algum dia teve a ousadia de dizer,
ou mesmo pensar, que os pais já não pensam é porque
de certeza nunca teve a experiência de ser pai nem
faz a mínima ideia do que é sê-lo. Quantas vezes já
disse que o momento do parto é sem dúvida o
momento mais fácil de ser mãe, difícil são todos os
dias que se passam uns a seguir aos outros sempre
pensando neles, no seu bem-estar, na sua saúde, nas
suas alegrias, nas suas tristezas, nos seus fracassos e
nos seus sucessos!
Se muitos de nós deixamos os nossos filhos à
entrada da escola, interrompendo o trânsito matinal,
fazemo-lo por amor, mas se muitos professores, como
eu, levamos o carro para dentro do recinto escolar
pondo em perigo a vida de todos os que lá estão, fazemolo por comodidade e preguiça. Esta é a verdade
Os meus filhos têm, na realidade, tudo o que é
referido num artigo do Arauto anterior: playstation,
televisão, vídeo, disponibilidade de utilizar computador,
internet, mas será esse o grande problema? No
meu tempo também tinha a Cindy, os legos, o
Monopólio, os bebés chorões Será que os nossos
filhos não podem acompanhar a evolução da sociedade?
Então porque reclamamos, nós, professores, que
queremos computadores, projectores multimédia e
tudo o resto, na sala da aula? Para que queremos
então um programa Class Server na escola? Será que
não estamos a pedir demais e depois não vamos ter
tempo para pensar nos nossos alunos, como seres
que precisam também do nosso carinho, da nossa
atenção e mesmo da nossa amizade?
Reflecti muito naquilo que li e naquilo que vos
estou a escrever. Sei que nas minhas aulas também
devo ter alguns lobinhos, no entanto, quase sempre
estão vestidos de cordeiros e sabem porquê? Porque
eles sabem que gosto muito de todos, que lhes dedico
muita atenção, carinho e mesmo amor ao longo das
horas e dos dias que passo com eles. Eles sabem que
penso neles muitas vezes, mesmo quando deixo a
escola e vou ter com os meus lobinhos
Queridos pais, quero-vos dizer que os vossos filhos
são amorosos e que eles e os meus filhos preenchem
os meus dias. Quase não me imagino sem eles.
Mais uma vez, parabéns pela vossa coragem em
terem sido PAIS!...
Ana Paula Menezes

Pais
Estas palavras que agora vos escrevo já muitas
vezes as transmiti aos vossos filhos, mas depois do
último Arauto senti-me na obrigação não só de as
dizer mas também de as escrever.
Primeiro de tudo, quero começar por vos felicitar
pela coragem que tiveram em terem sido pais. Sim,
porque se ser professor nos dias de hoje já não é
fácil, ser pai ou mãe é mil vezes mais difícil. Estou-vos
a escrever como professora, mas principalmente,
como uma professora que também é mãe (tenho o
privilégio de conhecer as duas vertentes da educação:
a de ser professora e a de ser mãe).
Os vossos e os meus filhos são tudo aquilo que
um dia nós também já fomos mas que, por vezes,
esquecemos. Quem já não escreveu nas carteiras das
salas, nas paredes de um muro, num tronco de uma
árvore? Quem já não teve os seus momentos menos
correctos? Quem já não teve atitudes menos aceites
pela sociedade? Quem?... Estou quase tentada a dizer:
aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra
Quando saímos do nosso emprego, muitas vezes,
fechamos uma porta que só se abrirá no dia seguinte
quando voltamos para o trabalho. Não é esta a minha
filosofia como professora, que muitas vezes levo para
casa os problemas e a vida complicada de alguns dos
meus alunos. Penso nas suas vivências e nas suas
expectativas quanto ao futuro e consigo perceber
algumas das suas atitudes. Mas de quem eu nunca me
esqueço e em quem não deixo de pensar são nos
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PARTE 1

compilado por Fátima Goulart

"Deu dois cornos na cabeça e matou-se - Fátima Goulart - 17/10/2003
"Suicidou-se com dois tiros na pistola!" - Mónica Aica -17/10/2003
"Tou quase suicidado!" - Melissa Peixoto - 17/10/2003
"Os bolsos da tanga tavam cheios!" - Melissa Peixoto -17/10/2003
"Ferro-te uma cuspidela à dentada!"  Melissa Peixoto -18/10/2003.
"A namorada do Pato Donald não se chama Daisy, chama-se Margarida.
Melissa Peixoto - 20/10/2003
"O Pato Donald e um pato, não é?!" - Melissa Peixoto - 20/10/2003
"O meu pai abalou-se!" - Elizabeth Vieira - 21/10/2003
"Eles não me escreveram, mandaram-me uma carta!" - Ramiro Sousa
¬21/10/2003
"Também há marcas de cães..." - Melissa Peixoto - 21/10/2003
"Uma sandes no pão." - Empregados do Jackpot - 21/10/2003
"Uma água fresca natural" - Empregados do Jackpot - 21/10/2003
"Se precisar de ti, ajudo-te!" - Empregados do Jackpot - 21/10/2003
"Olhar para a professora com os olhos abertos e o cérebro a dormir" - Luis
Vargas -17/10/2003
"Sabes o Renault 5 sem fundo? A prof. entrou e o fundo rangeu!" - Roberto
Peixoto - 21/10/2003
"És profunda como 5 metros de altura!" - Melissa Peixoto - 21/10/2003
"Ir para a pesca do tomate!" - Melissa Peixoto - 21/10/2003
"Um coador furado em 3 sítios!" - Melissa Peixoto - 21/10/2003

Porque mereces
Lá fora nada se move... a luz fria,
que passa pelo vidro, queima...
O veneno faz parte da ementa
no dia a dia...
Por entre um campo de rosas
negras mortas que me circundam
TU sobressais cheio de vida em tons
escarlate...
Deixaste-me mas continuas por
aqui... não consegues ir sem mim...
eu sei... tu disseste.. .
Foste envolvido por cobras

escondidas dos maléficos seres,
confortam-me e mostram que vale
a pena estar viva. Escrevo para
transmitir que me sinto e sempre
me sentirei parte de ti, embora não
estejas nunca por perto em corpo...
Escrevo para homenagear o teu
companheirismo para comigo...
Descobriste que me amas e que tudo
o resto é fruto de um erro tremendo,
reforçado por outros... Mesmo
separados, estamos unidos na
imensidão...
Obrigado por teres reconhecido
que não sou o que os outros contam,
por descobrires que não sou feita
de palavras e obrigado por teres tido
coragem para gritar à noite que me
amas, tendo em conta que tudo
mudou...!
De: bombom de caramelo
Para: bombom de chocolate
(É importante para mim que publiquem isto, obrigado!)

( jornal da Associação de Estudantes)
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A despedida é triste
Mas tem de acontecer,
Se isso vos dói

longe. Não suportas a dor de o
negrume da vida te ter levado, por
te teres deixado arrastar. Rejeitando
a luz, a luz que nos prende por
vontade própria, que nos liga com a
força de uma rocha. Agora vives na
sombra e caminhas à noite à minha
procura, escondido. Falas com alma,
quando só eu te ouço,
transparecendo os teus sentimentos.
Usas as palavras para me
alimentar, para me dar alento a
caminhar. Fazes-me chorar e choras
comigo. Abraças-me, contas-me os
teus anseios, desculpas-te mil vezes
por hora, implorando o meu perdão...
e no entanto não estás nunca a meu
lado.
Escrevo para agradecer o teu
arrependimento, para mostrar que
te perdoei há muito...
As tuas palavras, mesmo que

Felizmente o arauto deixou de ser o único jornal
desta escola! Bem haja o renascimento do RASGO

Ilust: Sérgio Frias

Com muitas saudades me despeço dos
meus queridos amigos. Para além da distância
que nos vai separar, a nossa amizade continua.
Para os meus professores, que também
adoro, para os professores do 9.º e também para os do
8.º e 7.º anos. Em especial à professora Alfredina Marcos
e para a professora Natália Costa Pereira que também
adorei, embora tenha sido minha professora só no
1.º Período.
Desejo muitas felicidades para os meus amigos e para
os meus professores.
Beijos para todos eles
Tânia Amado, 9.º E

sangrentas que te forçaram a,
inconscientemente, beberes do seu
veneno transformando-te numa delas
e ficando contra mim.
Eles não sabem, não conhecem,
por isso não entendem... cobras não
têm sentimentos, agem por instinto.
Passam sua existência ceifando vidas
por prazer de as ver sofrer, sem
terem interesse em conhecer a
verdade.
A verdade, não a sabem...
A verdade, une-nos...
A verdade, é nossa...
A verdade é que o veneno lutou
contra uma presença oposta que o
aniquilou. Eles não sabem, mas o
veneno não durou... é camuflagem...
O teu coração sobreviveu
porque descobriste... encontraste...
caiu o manto e agora vês o que nos
aproximava cada vez que estivemos

"Tenho a língua debaixo do nome dele!" - Patrícia Rosa - 22/10/2003
"Tira uma fotografia à Fátima onde ela não estiver!" - Cláudia Pito - 22/10/2003
"Terminámos porque chegámos ao fim!" - Radio Pico - 21/10/2003
"Tenho uma dor dolorida" - Jardel - 22/10/2003
"Nunca fumes uma gaja que beija." - Jardel - 22/10/2003
"A policía submarina." - Marília Silva - 22/10/2003
"Marinha terrestre." - Melissa Peixoto - 22/10/2003
"O pai de Carlos morreu-se." - Patrícia P - 23/10/2003
"Ela é uma traficante de renome internacional a nível local!" - Melissa Peixoto
- 23/10/2003
"Dâmaso estava calado desde a última vez que tinha falado!"  Prof. Ilídia
Quadrado - 24(10/2003
"Das 9:30 às 9:00" - Fátima Goulart - 25/10/2003
"0 golo entrou!" - Melissa Peixoto - 28/10/2003
"Fazer um rasgo!" - Fátima Goulart - 25/10/2003
"Passear a avenida na Melissa!" - Jorge Goulart - 25/10/2003
"Fazer uma caminhada a pé!" - Jorge Goulart - 25/10/2003
"Um caldeirão duma salada!" - Pe. Hélder Miranda - 29/10/2003
"Tirar o juízo da cabeça!" - Fábio Serpa - 29/10/2003
"E o pai de meu marido era meu sogro!" - Eça de Queirós - Os Maias - Séc.
XIX
"O lazer era no intervalo do ócio." - Fátima Goulart - 04/11/2003
"Vou-te puxar as cuecas até ao rabo!" - Melissa Peixoto - 04/11/2003
"Se 0 vento estiver do lado da aragem!" - Cláudia Naia -11/11/2003
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