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da Esc. Sec. Manuel Arriaga

Atenção à letra miúda!

depois não digam que não avisámos
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Os caracóis
do Xico

O rabiosque
da Felisberta

As palavras
doces do Walter

Os olhos negros
da Paula

Injúria

Cristiano Ronaldo
nos Encontros Filosóficos
O famoso jogador da bola vêm falar de uma atitude
filosófica do grupo de trabalho dentro das quatro linhas.

Secretário Regional da Educação afirma:

Acabaram-se as
C o m p e t ê n c i a s
agora avaliamos
Conhecimentos
Acabou-se a fantochada, este sistema não está a
resultar. Assim, diz o Sr. Secretário, no próximo ano
lectivo, trabalharemos para desenvolver nos alunos
os conhecimentos e também as cunhas que são a
única forma de garantir um emprego neste País. Não
podemos enganar mais os nossos jovens. A meritocracia
é uma utopia: o único mérito reconhecido é conhecer
as pessoas certas. Quem tiver conhecimentos arranja
emprego quem não tiver não arranja. Temos de
enfrentar a realidade e preparar os alunos
efectivamente para o mercado de trabalho.

Durante a semana dos Encontros Filosóficos, que
terminam no Dia da Escola,  como forma de promover
a festa da Comunidade Escolar vai ser permitido dar
beijinhos no recreio, jogar à bola nos corredores,
comida e bebida à borla para toda a gente, música
a bombar desde as oito da manhã até o Sr. José
Eduardo (fincionário da noite) se ir embora, e não
há cá furos tapados para ninguém. A ideia é promover
a festa rija nesta semana em oposição ao trabalho
rijo durante o resto dos períodos lectivos. Festa é
festa, trabalho é trabalho. Tudo até às últimas
consequências...

Happy Hour
uma semana inteira

Secção para ler no dia 1 de Abril



Remexendo em papéis velhos, A coordenadora deste jornal Adélia Goulart, encontrou
estes estatutos que lhe foram entregues por uma aluna, no início dos anos oitenta do século
passado. Não é assim tão arcaico como isso!

  1 - O estudante estuda.
  2 � O estudante está sempre a estudar, se não está a estudar, está a raciocinar.
  3 � O estudante não se deixa dormir, o despertador é que não toca.
  4 � O estudante nunca chega tarde, demora-se.
  5 � O estudante nunca falta às aulas, não comparece por motivos de força maior.
  6 � O estudante nunca é posto fora da aula, é necessária a sua presença noutro local.
  7 � O estudante nunca diz mal do professor, faz observações com objectivo construtivo salientando
      os seus defeitos.
  8 � O estudante nunca copia, recolhe dados.
  9 � O estudante nunca reprova, renova a sua experiência.
10 � O estudante nunca se mete em problemas, os problemas é que vão ao seu encontro.
11 � O estudante não destrói o material escolar, este é que se vai destruíndo lentamente.
12 � O estudante nunca se porta mal na aula, o conceito de comportamento é que difere.
13 � O estudante nunca mente, apresenta a verdade sob outro ponto de vista.
14 � O estudante não vive, sobrevive.
15 � O estudante nunca falsifica uma assinatura, deixa descansar o seu encarregado de educação
      que vê nele um grande futuro.
16 � O estudante nunca bebe, saboreia.
17 � Estudante é e será sempre um exemplo para a sociedade.

Associando-se ao 50º aniversário do
Vulcão dos Capelinhos, sem dúvida o
acontecimento que mais marcou a história
açoriana do século XX, o Clube de Teatro �Sortes
à Ventura� tem pronto para apresentação um
trabalho cénico intitulado �Memórias de um
Vulcão�, com texto e encenação do professor
Victor Rui Dores.

 A estreia foi no dia 14 de Março, na
Escola Secundária da Lagoa, ilha de S. Miguel,
integrado no III Encontro de Teatro promovido
por aquele estabelecimento de ensino. Seguir-
se-ão actuações no Faial, merecendo especial
destaque as que ocorrerão no Dia da nossa
Escola.

Os elementos que, este ano, integram
o �Sortes à Ventura� são: Ana Alvernaz, Ana
Lemos, Ana Macedo, Ana Margarida Silva,
Andreia Medeiros, Liliana Bulcão, Maria Vieira,
Renata Borges, Ronaldo Rosa, Rosana Lavado,
Paula Sousa e Pedro Oliveira.

Recorde-se que este Clube de Teatro
foi criado em 1988 e desde então tem vindo a
apresentar, de forma ininterrupta, trabalhos
cénicos. �Memórias de um Vulcão� é o 35º.

Os responsáveis por este Clube foram,
ao longo dos anos, os professores, Maria do Céu
Brito, Fátima Ribeiro, Pedro Monteiro e, desde
1994 até aos dias de hoje,

Victor Rui Dores.

Nº de Alunos
Nº de Professores
Nº de Formadores externos
Nº de Turmas
Disciplinas leccionadas
Programas diferentes (contabilizando cada  ano de escolaridade)
Reuniões realizadas, por convocatória, desde o inicio do ano lectivo até
21 de Março :
Reunião Geral de Professores
Reuniões de Assembleia de Escola
Reuniões de Conselho Pedagógico
Reuniões de Departamentos 1 a 7  �   6 + 6 + 5 + 3 +  6 + 8 + 6
Reuniões de Coordenação de Grupos Disciplinares
Reuniões de Coordenação de Directores de Turma do 3º Ciclo
Reuniões de Coordenação de Directores de Turma do Ens. Sec.
Reuniões de Coordenação de Estudo Acompanhado
Reuniões de Coordenação de Área de Projecto
Reuniões de Conselhos  de Turma do 3º Ciclo
Reuniões de Conselhos  de Turma do Ens. Sec.
Reuniões de Apuramento 1º Período
Reuniões dos Directores de turma com Encarregados de Educação
Outras
Nº de fotocópias ( até 20 de Março )
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Eram assim os alunos há 47 anos atrás. Alguns deles são pais; alguns, professores; alguns, pais de
professores. Descobre na fotografia a Professora Fernanda Trancoso.

Imagens de outros tempos



A nossa Escola  vai organizar, pelo
décimo quarto ano consecutivo, um evento já
com grande impacto no Faial: Os Encontros
Filosóficos.

Este ano o tema escolhido está
relacionado com a comunicação, as tecnologias
e o acesso à informação. Pretendemos com
este tema problematizar a globalização da
informação, a sua acessibilidade e qualidade,
bem como a ética jornalística.

Como é habitual, teremos como
oradores profissionais com um currículo
reconhecido nestas áreas. A primeira palestra
será da responsabilidade da doutora Cristina
Ponte, Doutorada em Ciências da Comunicação,
professora na Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa e
cujas áreas de investigação são, sobretudo,
Jornalismo e Sociedade, Discurso dos Media,
Crianças e Media, entre outras. A doutora
Cristina Ponte é Coordenadora do Projecto
Crianças e Jovens nas Notícias, da Fundação
para a Ciência e Tecnologia, e vem contactar
com os nossos alunos no sentido de os ouvir,
de conversar com eles sobre a sua vida, os
acessos e usos que fazem das novas tecnologias
e dos meios de comunicação em geral, no
sentido de conhecer a sua realidade e de os
estimular à reflexão sobre estes temas. A sua

palestra à comunidade intitular-se-á:. "Notícias
sobre crianças e jovens no século XXI: novas
ou velhas histórias?"

Teremos também como palestrante o
provedor do jornal �O Público�, Dr. Rui Araújo,
que abordará questões da �Ética no jornalismo
e audiências� e o �Jornalismo na sociedade
contemporânea�. O provedor Rui Araújo tem
oito prémios de reportagem (Press Club, Clube
Português de Imprensa, Gazeta, etc.) e tem
vasta experiência como jornalista, tendo sido,
entre outros, correspondente RTP e da ANOP
(em Paris), colaborador TSF e �Expresso�
(Lisboa), repórter RTP (programa �Grande
Reportagem�), co-fundador revista �Grande
Reportagem�, Chefe de Redacção do programa
Enviado Especial (RTP) e Chefe do Departamento
de Informação Multimédia  (RTP), Colaborador
jornal PÚBLICO e autor de diversos livros.

O Doutor Fernando Ribeiro, professor
do Departamento de Electrónica Industrial (na
área da Robótica e Automação) da Universidade
do Minho, vem estimular os jovens de 3º ciclo
para a iniciação na Robótica Júnior e trabalhará,
em particular, com os alunos do Clube de
Ciência � Grupo de Robótica. Para a
comunidade, o Doutor Fernando Ribeiro, virá
trazer um pouco da sua experiência na área das
tecnologias apresentando uma palestra

intitulada:� Motivar uma comunidade para a
tecnologia�.

Finalmente, a professora doutora Nilza
Costa, professora catedrática do Departamento
da Didáctica e Tecnologia Educativa da
Universidade de Aveiro e, entre outros,
responsável pela dinamização do Centro de
Ciência Rómulo de Carvalho, vem lançar desafios
e inquietações. Aos alunos lançará a questão
�Ciência e Poesia: dois mundos distintos?�, à
comunidade vem falar sobre �A Ciência para
além dos muros dos laboratórios científicos, das
escolas... algumas reflexões�.

Para além dos nossos digníssimos
convidados, teremos também a participação
activa da maior parte dos alunos de 12º ano que
apresentarão os seus trabalhos de projecto
desenvolvidos ao longo do ano lectivo. Estes
alunos farão uma apresentação formal do seu
trabalho tendo a colaboração de especialistas
das áreas abordadas que tecerão alguns
comentários aos trabalhos e esclarecerão alguns
aspectos mais específicos.

Parece-me que a primeira quinzena de
Maio vai ser muito rica!... Para ser fantástica
só é preciso que toda a comunidade contribua
para o debate e participe activamente neste
projecto!

 Cristina Carvalhinho

Quando se fala em Órgãos de Gestão,
em geral nomeamos aquele que é mais visível
- O Conselho Executivo, no entanto são-no
também a Assembleia e os Conselhos
Pedagógico e Administrativo.

Destes,  destaco a Assembleia de Escola
porque, para além de ser o Órgão a que presido,
é de todos o mais recente pois foi criado em
1998, pelo DL Nº 115- A / 98 de 4 de Maio e é
aquele que menos se conhece.

Por definição, a Assembleia é o Órgão
de participação e representação da comunidade
educativa cuja composição inclui  Professores,
Pais e Encarregados de Educação através da
respectiva Associação, funcionários, alunos do
Ensino Secundário, Presidente da Associação
de Estudantes, Representante da Autarquia e,
se assim o entender, representantes das
actividades de carácter cultural, desportivo,
artístico, científico, ambiental e económico
da área com relevância para o Projecto
Educativo de Escola.

Têm ainda  assento na Assembleia, os
Presidentes do Conselho Executivo e Conselho
Pedagógico, sem direito a voto.

Os docentes e não docentes
candidatam-se por lista e os alunos são eleitos
de entre os Delegados de Turma do Ensino
Secundário.

O mandato é de três anos, reunindo
ordinariamente três vezes por ano e
extraordinariamente sempre que necessário.
Somente a Presidente é remunerada pelo
desempenho do cargo, os restantes docentes
não têm redução de componente lectiva para
o efeito.

Compete a este Órgão:
_ Eleger o respectivo Presidente;
_ Aprovar o Projecto Educativo de Escola (PEE)
e respectivos relatórios de execução, intermédios
e final; o Projecto Curricular de Escola (PCE) e
respectivos relatórios de execução, intermédios
e final; o Regulamento Interno (RI); e o Plano
Anual de Actividades (PAA);
_ Apreciar os relatórios de execução do PAA,
relatórios da conta de gerência, resultados do
processo de avaliação interna da escola,
relatórios, recomendações ou pareceres sobre
a escola produzidos por órgãos do sistema
educativo ou outras entidades;
_ Definir as linhas orientadoras para a elaboração
do Orçamento e gestão do Fundo Escolar;
_ Promover o relacionamento com a comunidade
educativa;
_ Instituir prémios escolares e aprovar os
respectivos regulamentos;L
_ Acompanhar o processo eleitoral para o
Conselho Executivo;
_ Designar o Presidente da Comissão Executiva
Provisória.

No presente mandato, iniciado a 12 de
Julho de 2005, o terceiro desde que o órgão
passou a funcionar, os docentes, em número
de dez, e não docentes, em número de dois,
candidataram-se em lista, indicando também
suplentes, cinco  professores e dois
funcionários. A representação dos Pais e
Encarregados de Educação é indicada pela
respectiva Associação, em número de quatro.
Os alunos, dois efectivos e um suplente, foram
eleitos pelos Delegados de Turma do Secundário.

A lista de docentes foi constituída de
modo a que se assegurasse a representatividade
da maioria dos grupos disciplinares, o que não
foi totalmente conseguido, e que houvesse
alguma rotatividade de professores, por forma
a garantir a democraticidade do órgão; e a dos
funcionários foi constituída por forma a garantir
a representatividade dos funcionários auxiliares,
administrativos e técnicos.

Por outro lado, decidiu esta Assembleia
convidar para integrar a equipa, um
representante do Departamento de
Oceanografia e Pescas, na pessoa do seu
Director, Dr. Ricardo Serrão Santos; um
representante da Secretaria Regional do
Ambiente e do Mar, na pessoa da Dra. Rosa
Dart, responsável pela Ecoteca do Faial; um
representante do Conservatório Regional da
Horta, na pessoa do Presidente do Conselho
Executivo, Professor Marcello Guarini; um
representante do Serviço de Desporto do Faial,
na pessoa do seu Director, Dr. Vítor Medeiros.

Com estes convites pretende a Escola
estabelecer pontes de ligação com a realidade
local, com vista à dinamização/participação
em actividades nas vertentes que a escola
considera fundamentais para o desenvolvimento
da cidadania.

A constituição da Assembleia é a seguinte:
Presidente� Fernanda Trancoso, prof. do 1º Grupo.
Isabel Naia � professora do 2º GrupoB.
Rosa Brilhante  � professora do 1º Grupo.
Marisa Andrade � professora do 4º Grupo A.
Susana Freitas  � professora do 4º Grupo A.
Leonor Dutra  � professora do 7º Grupo.
Ilda Fraião � professora do 9º Grupo.
Margarida Medeiros � professora do 10º  GrupoA.
José Serpa � professor do 11º GrupoA.
Maria de Jesus Silva � professora do 11º Grupo B.
Eugénio Leal - Presidente do Conselho Executivo.
Alda Melo  - Presidente do Conselho Pedagógico.
Ruben Silva � Funcionário técnico.
João Maciel � Func. Auxiliar de Acção Educativa.
Nara Ângelo � aluna  do 12º C
Ana Paula Alvernaz � aluna   do 11º B
Ronaldo Rosa � Presidente da Ass. de Estudantes.
Berta Meirinho-Rep. da Ass. de Pais e Enc. de Edu.
José Decq Mota � Representante da autarquia.
São suplentes :
Olga Junqueira, Professora do 8º Grupo A
Marília Rodrigues, professora do 9º Grupo
Isabel Afonso, professora do 11º Grupo B
Maria Paula Nunes, professora do 5º Grupo
Manuela Pamplona � funcionária administrativa
Fernanda Medeiros � Func. Aux. Acção Educativa
Jorge Terra � aluno do 11º A

O relacionamento deste órgão com os
restantes tem sido cordial, num espírito de
colaboração desejável, de modo a proporcionar
o funcionamento regular desta instituição. Refira-
-se, no entanto, que o  trabalho inerente à
análise e posterior aprovação dos documentos
orientadores da vida da escola, bem como o
exercício das demais competências, apelam a
uma maior disponibilidade de tempo e empenho,
por vezes difíceis de conciliar com todas as

demais tarefas profissionais e pessoais, sobretudo
em épocas de maior solicitação no decorrer do
ano lectivo.

Não é, pois, fácil estar deste lado, assim
como não é fácil o exercício de outro qualquer
cargo de liderança (gestão e gestão intermédia)
dentro duma escola, mas esta é necessária e,
como em tudo, aprende-se fazendo, tentando
dar o melhor de si mesmo.

Fernanda Trancoso

O CAMINHO FAZ-SE ANDANDO

Informamos toda a comunidade escolar que a
turma do 10º F irá realizar um projecto com o
fim de promover a actividade física. Este
projecto está a ser desenvolvido na disciplina
de Práticas Desportivas Recreativas, do Curso
Tecnológico de Desporto.
Realizarse-á no dia 30 de Março, no pátio da
escola, das 9:00 ás 12:00.
As actividades seram realizadas no pátio da
escola. Integrado no projecto haverá uma
demonstração de esgrima pelo SCH.
Mais se informa que as incrições deveram ser
entregues a partir das 8:30 no dia da actividade.
A turma do 10º F
Vem e diverte-te !!!



Amor de parede, da porta, do tampo da carteira ou da cadeira, do caderno diário, da

capa. Vá se lá saber porquê, o que escrevemos e desenhamos por aí, de repente é importante.

Que o  Amor é importante estamos todos de acordo. Mas pendurá-lo nas paredes parece que não

é para qualquer um. O Amor que dilacera paredes é idealizado, sonhado, esperado, transborda

e  transforma. O Amor  é o mais importante sentimento no turbilhão das emoções que caracterizam

a adolescência e, talvez por serem demasiado intensas para serem contidas e porque enquanto

adolescentes não nos pomos as mesmas restrições sociais que mais tarde vamos construir  para

nós mesmos (criando mesmo assim oportunidades de expressão artística, socialmente aceites),

a livre expressão toma forma, porque ainda não temos receio de mostrar o que sentimos!

A adolescência sendo o tempo das descobertas é, por isso mesmo, o tempo das incertezas.

A vida está a começar, com o entusiasmo esperado de quem começa algo do início. Queremos

experimentar! Nem sempre sabemos o que queremos. Ainda não sabemos quem somos e do que

somos capazes. Tal como não sabemos se existirá no mundo inteiro alguém que nos compreenda

e ame,  nem tão pouco sabemos se o tempo vai ser suficiente para encontrar esse alguém. Mas

já desconfiamos que só existimos na relação com o outro.

Nascemos de uma relação biológica e emocional significativa, através da qual construímos

padrões de interacção. São as vinculações estabelecidas nos primeiros anos de vida que, regra

geral, definem o padrão que vamos adoptar nas relações interpessoais íntimas na vida adulta.

Construímos expectativas à cerca de nós próprios e dos outros quando uma relação  se efectiva.

John Bowlby não lhe chamou Amor � talvez por já não ser adolescente, chamou-lhe VINCULAÇÃO.

A vinculação não se limita à infância, Kim Bartholomew propôs um modelo para as

diferenças individuais no estilo de vinculação na idade adulta . Podemos tentar interpretar os

poemas de parede, os corações e as setas e perceber o que os artistas de parede pensam sobre

Fotografia: Ana Barreto

si mesmos e os outros. Ora vejamos �

Seguro - É fácil para mim tornar-me
emocionalmente próximo das outras
pessoas. Sinto-me confortável ao
apoiar-me nos outros e deixar que eles
se apoiem em mim. Não me preocupo
com o ficar sozinho ou os outros não
me aceitarem.

Evitante  desligado - Sinto-me
confortável sem relações emocionais
próximas. É muito importante para
mim sentir-me independente e auto-
-suficiente, e prefiro não depender dos
outros e que os outros não dependam
de mim.

Modelo de Si Próprio Positivo
Preocupado - Quero ser completamente
íntimo com os outros no aspecto emocional
mas, muitas vezes, sinto que os outros são
relutantes em se tornarem tão próximos
como eu gostaria. Sinto-me desconfortável
sem relações próximas mas, por vezes,
preocupo-me por os outros não me
valorizarem tanto como eu os valorizo.
Evitante receoso - Sinto-me desconfortável
ao tornar-me próximo dos outros. Quero ter
relações emocionalmente próximas mas
acho difícil confiar nos outros inteiramente
ou apoiar-me neles. Receio ser magoado se
me aproximar demasiado dos outros.

Modelo de si próprio Negativo

Modelo
dos

Outros
Positivo

Modelo
dos

Outros
Negativo

Parece impossível mas é verdade. Criamos

crenças, ideias (mais ou menos fixas) com base

naquilo que  pensamos sobre nós mesmos e  sobre

os outros  que, quando tomam forma, apoderam-

se das relações para as destruir (quase como um

vírus), para boicotar o Amor, mesmo antes de ele

acontecer. Alguns de nós chegamos mesmo a concluir

que não fomos talhados para o Amor. Existem vários

tipos de crenças ou de �virus�, se preferirem

charmar-lhes assim.

A crença da indesejabilidade social (virus �

não gostam de mim), faz-nos pensar  que somos

pouco atraentes, que os outros não nos aceitam,

que não somos interessantes � que estamos a mais.

Por dentro, sentimo-nos envergonhados e

imcompreendidos, isolados e sós. Então evitamos

situações em grupo, tentamos isolar-nos, não

conversamos  e tentamos passar o mais despercebidos

possivel.A crença do abandono (virus � vou ficar

sozinho), faz-nos acreditar que, mais cedo ou mais

tarde, as pessoas de quem gostamos se vão embora

e nos deixam sozinhos. Pensamos que o nosso destino

é ficar sozinhos e, por isso, nem nos aproximamos

 dos outros para não sofrer.



Quem vive assim sente-se triste e vazio,

com uma sensação de solidão e medo de ficar

sozinho. Faz-nos deturpar  a realidade e

interpretar comentários ou pequenas separações

  como sinais de abandono. Por pensarmos  que

vamos ser abandonados, tentamos controlar

fortemente as pessoas de quem gostamos,

escolhemos pessoas instáveis  ou até evitamos

novas reações para não sermos abandonados.

A crença da privação emocional (virus

� ninguém me ama), é muito crue,l faz-nos

sentir um vazio enorme, cheio de desapego,

solidão e tristeza. Faz-nos pensar que nunca

vamos ter o Amor suficiente para preencher as

nossas necessiddes de afecto e proximidade.

Faz-nos acreditar que não existe ninguém  que

nos ame ou se preocupe verdadeiramente

connosco. Por isso, quando o Amor aparece,

desvalorizamos as claras evidências de carinho

e afecto que nos são dadas pelos outros.

Tornamo-nos exigentes com as pessoas mais

próximas, nunca nos contentamos, queremos

sempre mais ou melhor.

A forma como recebemos o Amor na

infâcia é muito importante mas  a forma

como o pensamos, sentimos e vivemos na

vida adulta é-o ainda mais. Podemos  nascer

iguais em  direitos mas em clara desvantagem,

quanto às nossas relações precoces. Sem

fatalismos, devemos aceitar o desafio de

mudar através das relações. É nas relações

que existimos, desde as mais precoces, que

nos permitem crescer e desenvolver, até às

mais recentes, que possibilitam o nosso

desenvolvimento emocional e uma constante

redifinição de nós mesmos. E porque, se é

verdade que ninguém existe sozinho, tambem

é verdade que ninguém permanece igual a

vida inteira.

As emoções vividas na adolescência parecem

não encontrar equivalentes, vida fora. Maior

que seja o Amor ou a desilusão, ao que parece

nunca mais iremos sentir as coisas da mesma

forma que então. As emoções são a forma

mais primitiva  de inteligência e o Amor a

forma mais primitiva de sobreviver, nem que

seja nas paredes !!!

Dedicado ao Jornal Arauto, pela honra

proporcionada de poder (tentar) (co)responder

a um pedido importante !

Ana Félix

Uma noite normal. Entro num
clube com uns friends. A primeira coisa
que vejo � uma miragem? Será um deus?
Com um ar tão doce olhou para mim e
sorriu. A bússola partiu-se, fiquei
desorientada. Quem será? Sempre trocando
olhares, a noite era ainda uma criança, o
clima aqueceu, a noite cresceu, fui dançar
e ele trambém. Dançámos juntos e xeque-
-mate. Senti a boa vibe que estava no ar.
Tudo tem uma razão de ser. Então, por
esse facto, perguntei-lhe o nome. Da voz,
ainda mais doce que ele, ouvi �Ricardo
Miguel�. Perguntou o meu nome, respondi-
-lhe.

Os dias passaram, ficámos amigos
até ao dia em que ele me beijou. Senti
algo especial. Infelizmente chegou o dia,
ele não era de cá, e foi para a sua terra
prometendo voltar...

by: Escritora Anónima Ü

Não sou poeta mas por ti vou tentar.
Dar o meu melhor, para te fazer acreditar.
Preciso que acredites no quanto eu te amo.
É o teu nome pelo qual à noite chamo.
Sei que tenho culpa do que connosco se está a passar
Só espero que um dia me possas perdoar.
Aquilo que disse, acredita, foi sem intenção.
Por causa do meu erro vivemos na ilusão.
Vivo na ilusão de te ter ao meu lado.
És aquela pessoa especial, aquele ser mais que amado.
Aquele beijo que me deste foi um momento inesquecível
Quero repetí-lo apesar de não ser possível
Se também me amares sei que me podes ajudar
A fazer frente àqueles que nos querem separar.
Nós sabemos o que nos espera, por isso não avançamos
Mas não sei porque estamos assim se nos amamos.
Aquela pessoa no meio de nós também tem importância
Não o quero fazer sofrer mas não suporto a nossa distância.
Tudo o que tenho para te dizer vou dizer pessoalmente
Só ponho isto aqui para veres que te amo realmente.
Se me quiseres falar sabes onde eu estou:
No meio da tristeza em que o meu coração ficou.
�Não sei o que dizer para em beleza terminar
Só te posso prometer que para sempre te vou amar�*

Neuza Nogueira

*numa música dos Myth

- Existe uma consulta para jovens à
terça-feira no Hospital da Horta.

- Os jovens também podem ir à consulta
de Planeamento Familiar facultada pelo seu
médico de família, no Centro de Saúde da Horta.

- Planeamento familiar significa decidir
q u a n d o  t e r,  o u  n ã o ,  f i l h o s .
- O planeamento familiar diz respeito tanto às
raparigas como aos rapazes.

-  A p í lu la  e  outros  métodos
contraceptivos são gratuitos no Centro de Saúde
da Horta, mediante receita médica.

- O preservativo é o único método
preventivo das doenças sexualmente
transmissíveis.

- Os métodos contraceptivos hormonais
são: pílula, implante, adesivo e anel.

-  Não existe nenhum método
contraceptivo perfeito, pois todos têm as suas
vantagens e inconvenientes.

- O melhor método contraceptivo é
aquele que responde às necessidades de cada
pessoa, em determinada fase da sua vida,
atendendo a factores como: a idade, a situação
pessoal, o estado de saúde, etc.

- O médico de família é quem deve
prescrever o método contraceptivo ideal para
cada pessoa.

- Os métodos contraceptivos dizem
respeito e são da responsabilidade, quer da
mulher, quer do homem.

- As doenças sexualmente transmissíveis
são: HIV/SIDA, Hepatite B, Sífilis, Candidíase,
Herpes Simples Genital, etc.

APAIXONA-TE PELA VIDA, EVITA RISCOS

Socorro!!!
Os meus olhos não
vêem nada... Estou
cego de amor por ti!
AMO-TE MUITO CÁTIA

ASS: DIOGO (FININHO)

�¿Me haces un favor?
�¿Qué clase de favor?
�¿Quieres tenerme mis avioncitos durante
todo el recreo?
�¿Durante todo el recreo?
� Sí, es que tú eres mi cielo .

Jairo Aníbal Niño (poeta Colombiano)



Esta dedicatória vai para a Neuza
Araújo, do 7º Ano.

Queria fazer-te uma surpresa, algo especial
para demonstrar o quanto gosto dela, e decidi
fazê-lo no jornal mais fixe que conheço, o Arauto.

Neuza, tu és uma rapariga espectacular,

mas, por vários motivos, a vida não te sorriu,
cabe-me a mim, como tua prima e amiga
ajudar-te a ultrapassar os problemas da vida.

E, para finalizar, acredita sempre em
ti, mesmo quando os outros não o fazem!!!

Muitos beijinhos, desta tua prima que
te adora.

Buezinha(Elisabete Silva)

Quanto mais olho à minha volta menos
sei onde estou... acho que me perdi no tempo
dos tempos, não conheço ninguém nem me
conheço a mim própria, não tenho controlo do
meu próprio corpo. Sinto que me perdi no
tempo e o pior é que não sei como aconteceu,
sinto que caminho num chão de nevoeiro e
quando me olho ao espelho vejo uma rapariga
mas não a conheço, só sei que não sou eu.
Também não posso pedir ajuda às pessoas que
me rodeiam porque falo uma língua diferente
da delas; apesar de teoricamente me
entenderem, na prática isso não acontece.
Sinto-me dormente, inerte, apática e, de vez
em quando, tenho espasmos "realísticos": do
cimo de uma nuvem de nevoeiro vejo "lá" em
baixo o meu corpo inerte, deitado na areia
cinzenta da praia de um vulcão, as águas gélidas
do fundo do mar vão cobrindo e descobrindo
o meu corpo pálido e cansado do peso das
nuvens de nevoeiro que me impedem de
levantar. Na minha mão direita vejo uma bússola
completamente desorientada, sem saber onde
fica o norte. Na outra mão vejo um anel de
prata, enegrecido pelo tempo e pela água do
mar, onde estão 3 nomes cravados no interior

que não consigo ler, mas sinto que existe uma
espécie de ligação muito forte entre eles e
também que são muito importantes para aquele
corpo inerte. O meu corpo grita ecos silenciosos
e por mais que me esforce não consigo perceber
a sua linguagem... subitamente surge um grupo
de seres vestidos de branco mas com a cabeça
coberta por panos negros que me "neutralizam"
e eu volto a cair num poço sem fundo, no fundo
do meu subconsciente; tento agarrar-me a algo
mas não consigo, porque tenho os olhos
fechados e não os consigo abrir... e volto a ser
atingida por um espasmo "realístico" mas desta
vez "acordei" no meio de uma multidão que
anda para todas as direcções, eles são todos
iguais, mas eu não sou igual a eles, e o medo
da diferença assola-me, é aí que procuro
desesperadamente os "perdidos" como eu...
mas (in)felizmente não encontro ninguém... e
depois de muito tempo a procurar ceguei e ....
acabo deitada na areia fria e cinzenta da praia
de um vulcão, onde as águas gélidas do fundo
do mar me cobrem lentamente até ao descanso
final ou... até ser atingida por outro espasmo
"realístico"...

Elisabete Silva (Buezinha)

Texto Tr iste

Mais uma vez, a Escola Secundária Manuel de Arriaga está inscrita no programa Eco-
-Escolas. A adesão a este programa estabelece um maior comprometimento da comunidade escolar
com as questões ambientais da escola e do meio ambiente que a rodeia, sendo da responsabilidade
de todos.

Assim, ao longo deste ano lectivo o projecto Eco � Escolas irá desenvolver um conjunto
de acções / actividades em prol de um melhor ambiente, com a tua ajuda e cumprindo a
metodologia exigida pela organização. Já começamos a trabalhar desde o primeiro período e,
neste momento, todas as salas têm um papelão para a recolha selectiva do papel.

Os temas a trabalhar são os temas base obrigatórios � Resíduos, Água e Energia; os temas
facultativos � Transportes - e o tema do ano, de carácter obrigatório � Alterações Climáticas.

Toda a comunidade escolar está directamente ou indirectamente envolvida no programa,
quer através de actividades e acções concretas de carácter ambiental quer através da abordagem
da temática nas diferentes disciplinas.

Estamos abertos a sugestões e a iniciativas a desenvolver para melhorar o ambiente da
nossa escola.

AJUDA A MELHORAR O AMBIENTE DA NOSSA ESCOLA E A
ENRIQUECER AS ACTIVIDADES A DESENVOLVER.
COLABORA!
O AMBIENTE AGRADECE.

Os Coordenadores: Mark Silveira e Cecília Bastos.

Meus amigos, cá estou eu a escrever
para este jornal, a fim de mostrar o meu
desalento perante vós. Como sabem,
comemorou-se o dia da protecção civil, dia
esse que não correu lá como era de esperar.
Ouve vários incidentes que se fosse a sério era
um caso sério. Vou dar-lhes um exemplo:
primeiro não se respeitaram os itinerários, isto
é, as linhas que estão visíveis nos corredores.
Sei que algumas não estão visíveis. Depois na
saída para a rua , os alunos pareciam meninos
do pré-escolar, pelo que tive o cuidado de ver,
era tal a desorganização, isto é, à frente dos
vossos professores, desculpem o termo, mas
parecia que estavam a ter um ataque de
ansiedade ou de loucura. Terceiro: no local da
concentração, no Campo Sul, não ficaram junto
dos vossos professores como era dado estar.
Uns preferiram jogar basket, outros correr
atrás uns dos outros.

Quando entrei no edifício para uma
vistoria, para ver se tinha ficado alguém para
trás, deparei-me com algumas situações: portas
de salas trancadas, janelas por abrir. Eu como
agente de segurança desta comunidade escolar
fico muito triste por, há muitos anos, alunos
como vocês não saberem o que fazer em
situações deste risco. Ou melhor, assim dizendo,
desta envergadura, que não passou de um
treino. Daqui para a frente gostaria que fossem
mais empenhados. Também gostaria de dizer

que algumas pessoas do pessoal docente e não
docente desta escola tiveram atitudes um
bocado radicais. Uns foram para a sala dos
professores, outros preferiram ir rampa abaixo
fumar o seu cigarro, assim como algum pessoal
não docente foi comer a casa. Meus amigos,
em situações destas têm de estar juntos nos
locais e respeitar as normas de segurança. Só
depois de terminado o exercício é que podem
ir à sua vida. Meus amigos, não levem isto
muito a peito, aposto que se fosse em vossas
casas não abandonavam o exercício a meio,
não é verdade?

Quero aqui também felicitar os
bombeiros voluntários pelo desempenho que
tiveram na evacuação da sala de aula, que só
pecou por levar tempo a mais. Se fosse a sério
não dava tempo de os tirar da sala. Mas está
bem, fizeram o seu trabalho como profissionais.
Estão de parabéns a brigada de minas e
armadilhas pela demonstração da bomba e seu
rebentamento. Parabéns também à agente Alda
e ao agente Reis, bem como à Comissão de
Segurança da Escola. Também estão de parabéns
pelo seu desempenho o nosso Director, e as
suas Vice-Presidentes, bem como a
Coordenadora da Noite, Natália Costa Pereira,
e o Comandante dos Bombeiros que teve o
cuidado de coordenar esta operação. Parabéns.

João Maciel

Auxiliar da Acção Educativa

Dedicatória

Fotografia: Ana Barreto
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A criancinha quer Playstation. A gente dá.
A criancinha quer estrangular o gato. A gente
deixa.
A criancinha berra porque não quer comer a
sopa. A gente elimina-a da ementa e acaba
tudo em festim de chocolate.
A criancinha quer bife e batatas fritas.
Hambúrgueres muitos. Pizzas, umas tantas.
Coca-Colas, às litradas. A gente olha para o
lado e ela incha.
A criancinha quer camisola adidas e ténis nike.
A gente dá porque a criancinha tem tanto
direito como os colegas da escola e é perigoso
ser diferente.
A criancinha quer ficar a ver televisão até
tarde. A gente senta-a ao nosso lado no sofá e
passa-lhe o comando.
A criancinha desata num berreiro no
restaurante. A gente faz de conta e o berreiro
continua.
Entretanto, a criancinha cresce. Faz-se projecto
de homem ou mulher.
Desperta.
É então que a criancinha, já mais crescida,
começa a pedir mesada, semanada, diária. E
gasta metade do orçamento familiar em saídas,
roupa da moda, jantares e bares.
A criancinha já estuda. Às vezes passa de ano,
outras nem por isso. Mas não se pode pressioná-
la porque ela já tem uma vida stressante, de
convívio em convívio e de noitada em noitada.
A criancinha cresce a ver Morangos com Açúcar,
cheia de pinta e tal, e torna-se mais exigente
com os papás. Agora, já não lhe basta que eles
estejam por perto. Convém que se comecem
a chegar à frente na mota, no popó e numas

férias à maneira.
A criancinha, entregue aos seus desejos e sem
referências, inicia o processo de independência
meramente informal. A rebeldia é de trazer
por casa. Responde torto aos papás, põe a avó
em sentido, suja e não lava, come e não limpa,
desarruma e não arruma, as tarefas domésticas
são «uma seca».
Um dia, na escola, o professor dá-lhe um berro,
tenta em cinco minutos pôr nos eixos a
criancinha que os papás abandonaram à sua
sorte, mimo e umbiguismo. A criancinha, já
crescidinha, fica traumatizada. Sente-se vítima
de violência verbal e etc e tal. Em casa, faz
queixinhas, lamenta-se, chora. Os papás,
arrepiados com a violência sobre as criancinhas
de que a televisão fala e na dúvida entre a
conta de um eventual psiquiatra e o derreter
do ordenado em folias de hipermercado, correm
para a escola e espetam duas bofetadas bem
dadas no professor «que não tem nada que se
armar em paizinho, pois quem sabe do meu
filho sou eu».
A criancinha cresce. Cresce e cresce. Aos 30
anos, ainda será criancinha, continuará a viver
na casa dos papás, a levar a gorda fatia do
salário deles. Provavelmente, não terá um
emprego. «Mas ao menos não anda para aí a
fazer porcarias».
Não é este um fiel retrato da realidade dos
bairros sociais, das escolas em zonas
problemáticas, das famílias no fio da navalha?
Pois não, bem sei. Estou apenas a antecipar-
me. Um dia destes, vão ser os paizinhos a ir
parar ao hospital com um pontapé e um murro
das criancinhas no olho esquerdo. E então
teremos muitos congressos e debates para nos
entretermos.

Miguel Carvalho

A adolescência (período de vida situado
entre a infância e a idade adulta) é uma das
etapas do desenvolvimento humano
caracterizada por alterações físicas, psíquicas
e sociais (Cabrera, 1995). Começa com o
desencadear da puberdade e termina
precisamente com a integração do indivíduo
na sociedade dos adultos. A puberdade
(fenómeno fisiológico que marca a entrada na
adolescência) é definida por alguns como o
conjunto dos fenómenos de maturação, tanto
físicos como psíquicos, que marca o início de
vida reprodutiva de rapazes e raparigas. Ela
impl ica uma sér ie  de importantes
transformações do corpo que se realizam a um
ritmo acelerado (Boisvert, 2006). Uma gravidez
na adolescência provoca alterações na
transformação que já vem ocorrendo de forma
natural, ou seja, implica um duplo esforço de
adaptação interna fisiológica e uma dupla
movimentação de duas realidades que
convergem num único momento: estar grávida
e ser adolescente (Coates, Françoso e Beznos,
1993).

Crise significa um período temporário
de desorganização, precipitado por mudanças
internas e externas. Pode-se afirmar que tanto
a adolescência quanto a gravidez são uma crise,
dado que ambas implicam modificações
sensíveis nos comportamentos, nas formas de
pensamento, nas relações e emoções da
adolescente. A primeira é necessária e

imprescindível para o crescimento do indivíduo
enquanto ser humano, já a segunda é uma
opção, pois pode-se escolher o momento de
viver a gravidez (Saito e Silva, 2001).

A maternidade na adolescência
condiciona adversamente as trajectórias
desenvolvimentais tanto da mãe como do bebé,
colocando-os numa situação de elevado risco
psicossocial (Figueiredo, 2000).

Ao comparar as crianças de mães
adolescentes com as crianças de mães adultas,
os estudos empíricos encontraram um maior
número de complicações obstétricas e
problemas médicos (baixo peso à nascença,
prematuridade, mortalidade neo-natal), atrasos
no desenvolvimento cognitivo, baixo rendimento
escolar e problemas de comportamento, junto
das primeiras. A investigação tem ainda
mostrado que as consequências adversas sobre
a criança associadas à maternidade na
adolescência não se limitam aos momentos que
se seguem ao nascimento. Numa amostra de
70 crianças em idade pré-escolar, por exemplo,
constatou-se que um elevado número de
crianças (56 %) apresentava nível cognitivo
baixo, um elevado número (53 %) apresentava
atraso de linguagem e um menor, mas ainda
elevado número, (23 %) apresentava
sintomatologia psicopatológica a nível clínico
(Apfel & Seitz, 1997; Hann, Osofsky & Lump,
1996; Miller, Miceli, Whitman & Borkowski,
1996 em Figueiredo, 2000).

À semelhança do que se verificou com
a criança, também na mãe foram assinaladas
consequências adversas decorrentes da
maternidade na adolescência, principalmente:
níveis menos elevados de ensino, dificuldades
económicas, desemprego, emprego mal
remunerado ou instabilidade no emprego,
divórcio, monoparentalidade, segunda gravidez
e problemas psicológicos. Assim, as
consequências adversas para a mãe situam-se
a diversos níveis: a nível da saúde física, mas
também a nível social, educacional, profissional
e sócio-económico, e ainda a nível psicológico
(Figueiredo, 2000).

Importa salientar ainda as principais
queixas apresentadas pela jovem grávida:
dificuldades na relação com os pais pelo
s u r g i m e n t o  d a  g r a v i d e z ,  a l g u m
desapontamento, culpas e acusações que
poderão ocorrer aquando da chegada da notícia;
dificuldade na relação consigo própria pela
�necessidade� de integrar a gravidez e a
expectativa da maternidade nos seus projectos
e interesses de adolescente; receio de possíveis
alterações no relacionamento com o seu
namorado; dificuldade em conseguir gerir a
relação com o seu grupo de amigos; dificuldade
em conseguir encontrar um espaço onde se
sinta confortável para falar sobre os seus medos
e dúvidas face à situação vivida (Kalina, 1999).

Conclui-se que, quando se trata de uma
adolescente grávida, às mudanças emocionais

e físicas são acrescidas questões de ordem
psicossocial e, ainda, de falta de apoio, as
quais podem tornar a gravidez numa experiência
traumática, num problema emocional e de
saúde e promotor de exclusão social (Costa,
1997). Conclui-se, finalmente, que a
maternidade afecta negativamente e a diversos
níveis a trajectória de desenvolvimento da
adolescente, particularmente nos domínios
educacional (abandono escolar ou menor
progressão educativa), sócio-económico
(pobreza), ocupacional (desemprego), social
(monoparentalidade) e psicológico (por
exemplo, depressão, baixa auto-estima,
isolamento social, instabilidade, ansiedade)
(Figueiredo, 2000).

Marta Faria

IMPACTO DESENVOLVIMENTAL DA
MATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA
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da Esc. Sec. Manuel Arriaga

Muito bem... um dia tínhamos de ter esta
conversa!
O que aconteceu foi o seguinte:
�eu e a tua mãe conhecemo-nos num desses
chat�s da net.
O pai marcou uma interface com a mãe num
cybercafé e acabámos conectados nesse mesmo
café.
� A seguir, a mãe fez uns downloads utilizando
o hardware do pai e�
�quando estava tudo pronto para a
transferência de ficheiros, descobrimos que
não tínhamos a firewall instalada.
Como era tarde demais para fazer Esc, o pai
acabou por fazer o upload com a mãe de
qualquer forma.
E nove meses depois� tu apareceste!
Entendeste?

Papá, como é que nasci?

O CA2,  em colaboração com o Departamento
de Educação Física desta escola, vai
desenvolver, no 3º período, sessões de dança:
Hip Pop, Merengue, Salsa, Kizomba, etc.
Rapazes e raparigas do 3º ciclo ou do secundário
são bem vindos.
Estejam atentos a  novas informações !!!

Hip Pop
Merengue
Salsa

Kizomba

Sua estúpida,
nunca mais te metas
com o meu Gervásio

Gervásio?!
Mas eu meti-me foi
com o Fagundes...

Queres ver que esta
        não é a namorada
          do Fagundes e
              eu meti-me

         na luta
               errada!...

Um dia destes, no Largo do Infante
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