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Jornal da Escola Secundária Manuel de Arriaga

O que é isso?
Não sei disseram-me
para ter muito cuidado.
Não percebo se é um m
de memórias, se é um n
de nostalgia...
A mim parece-me um
m de MacDonalds... ou
de Morangos com Açúcar.
Então e um m
de morcão?!... Não
deves ter, de facto,
muitas memórias
de cá andar!

No final do ano, na altura da entrega dos trabalhos, aparecem
sempre uma série de desculpas para não os ter prontos. São muitas
vezes parecidas, mas surgem sempre algumas pérolas
extraordinárias, fruto da criatividade fantasiosa daqueles que
depois de muitos treinos ganharam a capacidade de inventar uma
boa desculpa. É por isso que nesta edição o Arauto revela o:

Agora que falas
nisso parece um
bocado das
arcadas...

3º Premio
Sr. Professor, ontem estava a rever a formatação do texto quando
vi uma faísca e o portátil passou à bateria. Pensei:  Olha, faltou
a luz! Duas horas depois, estava a bateria no fim quando a minha
mãe entrou no quarto e perguntou porque é que eu estava às
escuras. Só então percebi que tinha o transformador queimado.
Ainda tentei imprimir o trabalho mas só me saíram estas duas
linhas e meia. Já mandei vir um transformador novo, mas o Sr.
disse que só conseguia pô-lo cá daqui a um mês e meio. O que
queria saber é se posso entregar o trabalho em meados de Agosto.

2º Premio
Sra. Professora eu guardei o enunciado do trabalho no telemóvel
para não me esquecer, mas o meu cão engoliu o telemóvel e só
hoje de manhã, quando o levei à rua, é que ele mo devolveu.

1º Premio

Desenvolvido no:

Este número foi financiado por:

Tinha acabado o trabalho quando a folha caiu de cima da mesa.
Ora, eu que sou pobre, estava a comer uma torrada que se
escapou das mãos e, obviamente, caiu, com a manteiga para
baixo, em cima do trabalho. Entretanto o meu gato lambeu a
manteiga e tenho agora o trabalho na língua do gato. Eu trago
o tareco ali na mochila não sei se a Sra. Professora quer dar
uma olhadela.

Se, depois de ler, não o quiseres devolve-o, ou dá-o a alguém que ainda não tenha.

da Esc. Sec. Manuel Arriaga

Teatro na nossa Escola

Numa iniciativa sem precedentes entre
nós, Café do Ambrósio foi uma aposta ganha
e constituiu um assinalável êxito. Estaríamos
longe de imaginar que, por detrás dos rostos
bem nossos conhecidos dos funcionários desta
escola, se escondesse, afinal, tanto talento.
Que surpresa agradável! Durante uma hora,
eles divertiram-se e divertiram-nos. Os nossos
sinceros parabéns aos esforçados actores que
nunca antes haviam feito teatro. São eles, por
ordem de entrada em cena: Bruno Melo,
Eduardo Gomes, Manuela Pamplona, Estela
Teles, Fátima Azevedo, Catarina Teixeira, Alda
Cipriano, João Ávila, Horácio Goulart, Arlinda
Monteiro, Isilda Machado, Leónia Melo, Rúben

Silva, Sandra Melo, Paula Costa, Ema Rosa,
João Maciel, Fátima Terra (também cantora),
Cidália Escobar, Teresina Bettencourt e José
Eduardo Pacheco.
E isto sem esquecer os figurantes, que
foram reagindo às peripécias que se passavam
em palco e (disseram-nos) bebendo ice tea
em vez de whisky, por imposição do
encenador: Eduardina Rosa, Fernanda Ferreira,
Fernanda Medeiros, Maria da Luz Correia,
M a n u e l Av e l i n o e M a r g a r i d a C u n h a .
Café do Ambrósio dignificou os nossos
funcionários e valorizou a nossa escola e a
nossa comunidade.
Victor Rui Dores

A ideia de realizar uma peça de Teatro
protagonizada pelo pessoal não docente surgiu
em Julho de 2006 numa conversa informal
entre a D. Manuela Pamplona e o Dr. Victor
Rui Dores.
A concretização desta ideia, desde a
motivação dos participantes até aos
preparativos finais deve-se exclusivamente,
ao Dr. Victor Rui Dores cuja dedicação,
empenho e boa disposição foram louváveis.
Ao Dr. Victor Rui Dores, agradecemos
a oportunidade de nos divertirmos muito, de
melhorar a nossa auto-estima e valorização
como pessoas e funcionários.
O Elenco do Café do Ambrósio

Walter, 8ºG

Nas comemorações de mais um
aniversário, houve teatro na nossa Escola e o
Ginásio Grande foi palco, nos dias 14 e 15 de
Maio, de dois trabalhos cénicos, destinados ao
público em geral e ambos com texto, encenação
e direcção de actores do professor Victor Rui
Dores. Um, em estreia mundial e absoluta:
Café do Ambrósio, comédia exclusivamente
representada por funcionários administrativos
e auxiliares deste estabelecimento de ensino.
O outro, já apresentado no mês de Março:
Memórias de um Vulcão, pelo Clube de Teatro
Sortes à Ventura. Deste último já aqui demos
conta em edição anterior do Arauto.
Lancemos alguns olhares ao Café do Ambrósio.

Já não
se fazem
cadeiras como
antigamente

Clube de Filatelia O Ilhéu
Das actividades desenvolvidas
entre Janeiro e Maio de 2007, destacamos:
. a 8 de Março - Mostra integrada nas
comemorações do Bicentenário do Nascimento
do Duque de Ávila e Bolama, com a emissão
de um carimbo e de um sobrescrito
comemorativos, realizada na sede da Junta
de Freguesia da Matriz;
. a 11 de Abril - Mostra comemorativa
dos 150 anos da Introdução da Imprensa na
ilha do Faial, com a emissão de um carimbo
e de um sobrescrito, realizada na Biblioteca
Pública e Arquivo Regional da Horta.
As comemorações deste evento iniciaram-se
a 10 de Janeiro com uma sessão solene que
se realizou numa das salas da Sociedade Amor
da Pátria, no dia 10 de Janeiro, pelas 21 horas,

e com a abertura, no Museu da Horta, de uma
exposição retrospectiva sobre a vida e obra
do introdutor da imprensa na ilha do Faial,
João José da Graça.
Na sequência desta comemoração, o Clube
recebeu, na condição de membro da comissão
organizadora, um voto de congratulação
atribuído pela Assembleia Municipal da Horta;
. a 19 de Abril - Lançamento, na Ecola
Básica e Integrada do Topo, do livro Na Rota
das Ilhas - Moinhos de Vento dos Açores, numa
actividade conjunta com o Museu de São Jorge.
Este livro será apresentado em sessão solene
a realizar no dia 11 de Junho, no Ginásio
Grande da nossa Escola.
Carlos Lobão

19 de Abril- Apresentação do livro na Escola do Topo

Benvindos ao maravilhoso imaginário Barreto
Olá
Trata-se de um
pequeno com tendências
monárquicas. (coroa)
Esperemos que o sonho de cada
uma delas seja partilhar-te com
mais nove amigas
Ah! És imigrante!
Bem, a isto é que não
sabemos se os espanhóis
íam achar muita graça...

Súbitos quê? Ataques de
loucura? Megalomania?
Foi isso que o Hitler
fez aos judeus
Pronto, agora é que o rapaz se
passou de vez. O entanto fica-lhe
bem querer acabar com a poluição.
Quanto aos crimes, é impossível
pois seria sua majestade o primeiro
a perpetrá-los.
Carolina Rodrigues

E incluiste-te a ti próprio?
É de suicídio que falas?
Quando dizes defeitos referes-te
a pessoas?
Exacto! Matando-se toda a gente,
acaba-se com o mal pela raiz.
E como viverias tu sob as ordens do rei que
serias? Ou eras mulher e adoravas o Rei (a bem
ou a mal) ou ias para Espanha ou ficavas
caladinho para não ser morto.
Perante o exposto, só nos resta dizer que,

felizmente, nem todos os sonhos se tornam
realidade.
Nem queiras imaginar qual o sonho da maioria
dos teus súbditos, provavelmente afastar-te a
cabeça dos ombros uns bons metros...

PARLAMENTO

dos Jovens do Secundário
O insucesso e o abandono escolar são
um dos problemas mais preocupantes em Portugal
nos dias de hoje, uma vez que, em média, 40
mil alunos abandonam a escola por ano.
Quais as razões que levam a esse
abandono? Como se pode alterar esta situação?
Estas são algumas das perguntas que
foram abordadas nas sessões do Parlamento
Jovem, onde vários alunos representaram o seu
distrito e, mais precisamente, a sua escola e
onde se tornaram deputados, durante os dias 23
e 24 de Abril, na Assembleia da República,
formando assim um projecto recomendação à
Assembleia da República.
Cerca de 126 jovens deputados
debateram brilhantemente o tema em questão,
provando que os jovens se sentem indignados
com os problemas da sociedade e que querem
ajudar a melhorá-los.
Entre os cento e vinte e seis deputados,
seis deles representavam os Açores: a porta-voz,
Helena Barros, e Inês Costa da Escola Básica e
Secundária Bento Rodrigues, de Santa Maria, as
deputadas Sara Oliveira e Ana Cymbrom, da
Escola Secundária da Lagoa, da ilha de São Miguel
e, por fim, da Escola Secundária Manuel de
Arriaga, Anuraj Parmanande e Joana Pereira.

Primeiro dia do Parlamento
No primeiro dia, 23 de Abril, os diversos
círculos agruparam-se para formar Comissões. À
primeira Comissão pertenciam os Açores, Aveiro,
o círculo fora da Europa, Macau, o distrito da
Guarda e do Porto. À segunda Comissão
pertenciam os círculos de Bragança, Évora, Leiria,
Setúbal e Viseu. Braga, Castelo Branco, Faro,
Portalegre e Santarém pertenciam ao terceiro
círculo e, por último, faziam parte da quarta
Comissão os círculos de Beja, Coimbra, Lisboa,
Madeira, Viana do Castelo e Vila Real.
Enquanto a Comissão dos Açores debatia
na sala 7 da Assembleia da República, os jornalistas
bem como os respectivos professores

presenciavam o debate da Comissão quatro na
sala do Senado.
Em cada Comissão, cada distrito
apresentou as suas medidas; seguiu-se o momento
de pedido de esclarecimentos entre círculos, tendo
cada círculo um minuto para expor e três minutos
para responder às perguntas feitas.
Após a votação na generalidade do melhor
projecto, procedeu-se ao debate na especialidade,
sendo apresentadas propostas de alteração aditamento, eliminação, substituição ou alteração
da redacção - ao projecto base, de forma a
aprovar-se um projecto de recomendação único
para cada Comissão.O projecto que foi mais
votado na Comissão Um, de que fazia parte os
Açores, foi o do Porto, com 22 votos, na Comissão
Dois, o plano de Leiria foi considerado o melhor,
obtendo 23 votos, na Comissão Três, venceu
Portalegre com 14 votos, e, por fim, na Comissão
Quatro, Coimbra obteve 29 votos.
Cada um destes projectos foi entregue
à Comissão de Redacção, que apreciou os referidos
textos e elaborou um projecto de texto final , o
qual foi submetido à discussão e aprovação no
dia seguinte na Sessão Plenária, que decorreu
na sala principal da Assembleia da República, o
que nunca tinha acontecido antes, uma vez que,
nos anos transactos, as sessões finais do
Parlamento dos Jovens se realizaram na sala do
Senado desta Assembleia.
Os trabalhos deste dia terminaram com
um lanche oferecido pela Assembleia da
República. De seguida, os jovens deputados, os
jornalistas e os respectivos professores dirigiramse ao IPJ (Instituto Português da Juventude) para
assistir à sessão parlamentar sobre o mesmo
tema, ou seja, O Insucesso e o Abandono
Escolar, desta vez abordado pelos deputados
da EUROESCOLA, onde participou uma escola
açoriana, a Escola de São Roque da ilha do Pico.
No dia seguinte, foram apurados os vencedores
deste concurso, tendo obtido o 1º lugar o Distrito
de Viana do Castelo.
Todos os participantes foram convidados

A comitiva dos Açores na Sessão Parlamentar na sala principal da Assembleia da República
a assistir à peça teatral Zen, o Sexo em Paz,
espectáculo especialmente dirigido aos jovens e
que suscitou as melhores críticas por parte de
todos os espectadores.
A Sessão Plenária do Parlamento dos
Jovens terminou com a exposição do projecto
de recomendação que será entregue à Assembleia
da República, seguindo-se dos agradecimentos
do presidente da mesa, o deputado Jorge Resende.

Sessão Parlamentar na Sala
Principal da Assembleia da
República
No dia mais importante deste projecto,
mais concretamente o dia 24 de Abril, dia da
Sessão Plenária, todos os deputados se reuniram
na sala principal da Assembleia da República, a
fim de se eleger uma recomendação final para
ser entregue ao Governo.
Presidiu à sessão de abertura o Presidente
da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, o
qual salientou a excelente participação de todos
os círculos, o grande sentido de argumentação
dos jovens deputados, os bons projectos de
recomendação bem como a imensa adesão dos
jovens. Concluiu, referindo que tudo aquilo era
possível devido ao 25 de Abril, data marcante
para Portugal, pois a 25 de Abril de 1974 a
sociedade portuguesa pôde, finalmente, ter
direito de expressão.
Faziam ainda parte da mesa o Secretário
de Estado da Juventude e do Desporto, Laurentino
Dias, o Secretário de Estado Adjunto da Educação,
Jorge Pedreira, e a Coordenadora do Parlamento
dos Jovens, Maria José Silva Santos.
Na Sessão Plenária, a mesa, eleita

anteriormente era constituiída por Jorge Resende
(círculo de Viseu) que desempenhou o cargo de
presidente; como vice-presidente, esteve Carolina
Carvalho (círculo de Leiria); como primeira
secretária, Marta Oliveira (círculo de Viana do
Castelo); e, como segundo secretário, João
Fernandes (círculo de Braga).
Esta sessão dividiu-se em duas partes.
No Período Antes da Ordem do Dia, cada Comissão
podia apresentar duas questões aos sete
deputados que estavam na mesa e dois dos
deputados, de partidos diferentes, respondiam
à mesma pergunta.
No período da ordem do dia, depois de
apresentado o projecto elaborado pela Comissão
de Redacção, passou-se à eliminação, aditamento
e alteração dessa proposta, que foi, de seguida,
aprovada e cujo objectivo priomordial é a
diminuição do insucesso e do abandono escolar,
tema abordado nas sessões parlamentares dos
jovens do Secundário.
No decorrer do Plenário, os jornalistas
de todas as escolas tiveram acesso a uma
conferência de empresa com o Presidente da
Comissão de Educação, Ciência e Cultura, António
José Seguro, onde foram colocadas diversas
questões relacionadas com a educação de hoje
em dia, com a situação de Portugal no ranking
europeu, e ainda sobre outros factores
importantes da educação, ciência e cultura.
Segundo o Deputado António José Seguro,
a educação é um dos problemas mais
preocupantes em Portugal e uma das medidas
que pretende implementar é a do trabalho
qualificado, ou seja, deve-se incentivar / exigir
uma sólida formação, para qualquer profissão.
Ana Sofia Silva

Consulte o Projecto de Recomendação proposto pelo Parlamento
dos Jovens à Assembleia da República no seguinte link:
http://www.parlamento.pt/webjovem2007/secundario/doc/Recomendacao_Final_Secundario_2007.doc

Polémica da Associação de Estudantes

Crónicas de um Presidente
Saudações cordiais aos estimados
leitores.
Neste meu artigo irei falar-vos um pouco
do que foi a minha experiência na Associação
de Estudantes desta Escola.
Quando concorri à A.E, foi por dever
de consciência, fria e serenamente cumprido.
Não tomaria, apesar de tudo, sobre
mim, esta difícil tarefa se não tivesse a certeza
de que, ao menos, a minha acção e o meu
testemunho poderiam ser úteis.
Contudo, houve quem pensasse e
esperasse que eu, milagrosamente, por efeito
de uma varinha mágica, mudasse as difíceis
circunstâncias nas quais se me deparou esta
A.E.
O meu legado é, sem dúvida, no campo
diplomático. Dei à A.E uma nova visibilidade
na Comunidade, mostrei que éramos activos
nas questões da vida pública e social da nossa
Cidade.
Compareci aos Conselhos Pedagógicos
desta Escola, fiz parte de diversos Conselhos
Municipais sobre a Educação, fui elemento activo
na equipa e na elaboração da Semana do Mar
de 2007 da qual, por exemplo, saiu a ideia da
criação de um parque de juventude no Parque
da Alagoa, além de ter divulgado as dificuldades
na Antena 9 e no jornal O Incentivo.
Tenho o espírito tranquilo, pois tive
sempre ao dispor todos os elementos necessários
para ter um juízo da situação, tal como o facto
de a minha honestidade e inteligência em muito
terem contribuído para a estabilidade
conseguida.
Sei muito bem o que fiz e o que disse!

Foi efectuado um estudo (pela Psicóloga
estagiária Marta Faria, no âmbito da disciplina
de Seminário de Investigação inerente à
licenciatura de Psicologia), junto dos alunos da
Escola Secundária Manuel de Arriaga, com o
objectivo de analisar a existência, ou não, de
diferenças significativas na percepção de risco
face à contaminação pelo vírus HIV/SIDA entre
os diversos alunos da presente escola (em função
do sexo, ano de escolaridade e faixa etária) e,
ainda, com o intuito de verificar se estes alunos
apresentam, ou não, uma baixa percepção de
risco face à transmissão do vírus HIV/SIDA. Para
tal, elaborou-se um questionário que foi aplicado
a 225 sujeitos, do 7º ao 12 º ano de escolaridade,
com idades compreendidas entre os 12 e os 20
anos (M=15,4; DP=1,93). A amostra distribuiuse de forma equitativa entre os sexos: 110
rapazes e 114 raparigas. Por cada ano de

Houve quem estudasse a minha queda, reclamasse e discutisse os meus feitos Mas em boa
verdade vos digo que se tudo isto se estivesse
a passar em qualquer outra Associação de
Estudantes, já as luzes da ribalta estudantil se
teriam apagado há muito para os seus
intervenientes.
Este cargo foi-me confiado numa
votação inteiramente democrática e ganha por
maioria absoluta, expressando deste modo a
vontade dos estudantes. Tomei o poder sem
quaisquer promessas eleitorais; não prometi,
apenas idealizei, e é por isso que, chegada a
altura de abandonar o cargo, peço que
compreendam que, independentemente de
quem o ocupe no próximo ano, o novo
Presidente da A.E pondere bem as dificuldades
inerentes ao compromisso assumido.
Para finalizar, agradeço a amabilidade
e gentileza de todas as pessoas que me
apoiaram durante o presente mandato (enquanto
outros se vendiam por 30 moedas de prata à
primeira serpente que aparecia).
Asseguro-vos que não tiro deste cargo
vaidade ou glória pessoal mas aprecio a simpatia
e confiança com que me acompanharam muitos
colegas queridos, e tomo-a como um incentivo
à dedicação a uma obra que não se finda em
mim e terá continuidade naquele ou naquela
que me suceder neste cargo de extrema
importância quer para os alunos quer para o
bom nome desta Escola Secundária Manuel de
Arriaga.
Despeço-me, com saudade, e, a todos,
um bem-haja.
Ronaldo Rosa, O Presidente da A.E

escolaridade, foram seleccionadas
aleatoriamente duas turmas da escola, o que
corresponde a um total de cerca de 38 alunos
em cada ano.
Os dados obtidos através desta amostra,
revelam a existência de diferenças significativas
na percepção de risco face à contaminação com
o vírus HIV/SIDA em função do ano de
escolaridade. Verificou-se que:
1) Os alunos da Escola Secundária Manuel
de Arriaga possuem uma baixa percepção de
risco face à transmissão do vírus HIV/SIDA.
2) Os alunos do ensino secundário
possuem uma percepção de risco mais elevada
que os alunos do 3.º ciclo do ensino básico;
3) No 3.º ciclo, os rapazes do 7.º e 9.º
ano e as raparigas do 8.º ano têm uma menor
percepção de risco;
4) No ensino secundário, os rapazes
apresentam uma maior percepção de risco que
as raparigas;
5) Os alunos do 10.º e 11.º ano de
escolaridade são os que apresentam uma maior
percepção de risco;
6) Os alunos do 7.º ano são os que
possuem uma menor percepção de risco;
7) Ao longo dos anos, comparando
rapazes com raparigas na percepção do risco,

O Arauto recebeu uma cópia deste abaixo assinado onde constavam 435
assinaturas, das quais, pelo menos 9 eram de membros da A. E.

há uma discrepância muito acentuada no 9º ano
de escolaridade: são os rapazes, deste ano, que
apresentam uma menor percepção de risco,
face ao total;
8) 64% dos alunos (144) concordam
totalmente que podem ser afectados com o
vírus HIV se não usarem preservativo numa
relação sexual, contra 3% dos mesmos (7 alunos)
que discorda ou discorda totalmente desta
afirmação;
9) a maioria dos alunos (aproximadamente 70% = 160) referem que não têm uma
relação sexual se não tiverem preservativo,
contudo, cerca de 30% (65 alunos) revela que
não abdica de uma relação sexual se não tiver
um preservativo;
10) 41% dos alunos (93) concordam
totalmente com o item para mim é importante
ter apenas um único parceiro sexual, sendo
que 16% (36 alunos) discorda ou discorda
totalmente do mesmo.
11) a maioria dos alunos (aproximadamente 90% = 205) referem que se preocupam
com a possibilidade de contágio com o vírus
HIV, no entanto, cerca de 10% (20) dos mesmos
revela não se preocupar com isso;
12) 65% dos alunos (147) concorda
totalmente com a afirmação para mim é

fundamental usar o preservativo, contra 5 %
(12) que discorda ou discorda totalmente da
mesma.
Tendo em conta que as DST (doenças
sexualmente transmissíveis) são um dos riscos
mais imediatos para a saúde dos adolescentes
(DiClemente, Hansen & Ponton, 1996, in Matos,
Battistutta, Simões, Carvalhosa, Dias &
Gonçalves, 2003), que a SIDA representa um dos
mais sérios problemas de saúde pública com
que as sociedades actualmente se confrontam
(Garrucho, 2000) e os resultados obtidos através
do presente estudo, recomenda-se, como futura
intervenção junto destes alunos, a
implementação de projectos/programas
educativos no âmbito da promoção e educação
para a saúde que motivem os alunos para a
mudança de atitudes e comportamentos e que
promovam a aquisição de competências, de
tomada de decisão, da atribuição de
responsabilidades, de expectativas de autonomia
e participação social, de competências de
comunicação interpessoal e de identificação e
gestão de problemas. Estes programas deveriam
ser desenvolvidos junto de todos os alunos da
escola, especialmente, dos alunos do 3.º ciclo
do ensino básico.

Caro

lina

Rodr

igue

s

Cabaça
alo

Roberto Melo

nç

Ana Barreto

essas pessoas que nunca tive. Vou acabar com
a empregada da limpeza a fechar-me ambos
os olhos e com pessoas a rezar a rezar por
mim, pessoas que mal conheço, ou que nem
conheço, que nunca tiveram uma experiência
de vida comigo, é triste! Que fim. Não quero.
Como irá a pequena reagir? Ela que
é a única que passa as tardes comigo, as tardes
em que ela não está ocupada. Essa sim, vou
ter pena de deixá-la neste mundo. Ela já sofreu
bastante. Pequena Luna, que fase. Que menina
sombria. Pode-se dizer que esta é a pior fase
da sua vida. Quando não está a falar na sua
miserável vida, está num canto, cortando-se.
Ela diz que sou a única que a ouço, que a
compreendo. Apesar de não saber muito desta
geração e de como está a mundo lá fora, não
sei como, mas compreendo a dor desta rapariga.
Talvez por ter uma história idêntica de relação
com os meus pais,que nunca me apoiaram,
sempre me julgaram e disseram o que fazer e
não fazer. Ambos tomaram o controlo da minha
vida, até que chegou um dia que eu já não
passava de um objecto lá em casa, não sabia
o que fazia, nem com quem andava. Foi nessa
altura que conheci o Abel.
Basicamente, a história de Luna não
é muito diferente. Mas a dor dela é tão
profunda. A vida dela tão insignificante.
Lamento ter que dizer estas palavras, mas é
verdade É a família, amigos que a julgam,
tratam-na mal, as pessoas que olham de lado,
é tudo! E só me tem a mim. É por isso que me
custa tanto deixá-la, mas não a posso levar
comigo, infelizmente. Ainda não lhe contei que
estou nos meus últimos dias. Ela não tem
aparecido e temo que, um dia, entre por esta
porta e não me veja aqui, sem que eu lhe tenha
podido dizer nem explicar porque parti. Mas
talvez explicar o fim de tudo a uma miúda de
quinze anos não seja fácil.
Não queria deixar alguém com saudades
porque sei o quanto isso é terrível. Mas também
não queria afeiçoar-me a ninguém e afeiçoeime. Parece que estou a ser fria e insensível,
até posso estar, mas sei bem o que é passar
por isso, deixar alguém ir sem poder fazer nada
e saber que nunca mais se vai ver esse alguém.
É aí que nos apercebemos que a morte
existe. É a partir daí que sabemos que a morte
também nos acontece a nós, também nos atinge.
Não quero que a pequena faça nenhum
disparate, sabendo que não tem mais ninguém.
Mas agora isso não está nas minhas mãos. Só
me resta ter saudades dela
Não vou ter saudades de mais nada, a
não ser deste cadeirão que me vai fazer falta.
Será que, no céu, haverá um igual para mim?
Isto foi um sonho? A minha vida. Hum
não. Mas, se foi, então não me arrependo de
ter adormecido. Esta foi a minha história. A
história da minha vida. Estas são as mentiras
que criei. Estes foram os pecados que cometi.
Esta foi a vida que nunca tive a certeza se
queria viver. E estas foras as aventuras e
verdades que vivi e que não cheguei a viver.
Esta é a carta que nunca revelarei
Joana Alvernaz. 8ºA, Nº 14

Go

Querido (a),
Não sei bem quem
Estranha, não é? A vida, claro. É mais
irónica do que qualquer outra coisa, mais irónica
do que as suas próprias palavras, mais irónica
do que os seus próprios mistérios. Mistérios
estes menos irónicos do que as palavras e,
devido a essas palavras que ouvi toda a minha
vida, estou aqui, a escrever esta carta, não
muito irónica.
Mas não foi pelas palavras que acabei
sozinha.
Esta carta não será lida pelos meus
filhos, nem netos, porque nunca os tive. Porquê?
Não sei bem. Talvez pela ironia das palavras?
Não sei. Mas sei que estou aqui sozinha.
Nos últimos momentos ninguém gosta
de estar sozinho, com uma folha de papel e
uma caneta, fechado num simples quarto,
rodeado, digamos, de pessoas que não têm
significado para si, que vê todos os benditos
dias. Ninguém quereria isto.
Mas estas simples coisas, a que já me
habituei, é com elas que vou acabar. Posso não
acabar com dignidade ao meu redor, mas voume deitar com a minha própria dignidade, pois
é disso que sou feita. Sou feita de tais coisas
como o orgulho. Sempre fui assim toda a minha
vida desde que me lembro, e é assim que heide acabar.
O Abel ai o Abel como ele podia ter
mudado o meu destino todo quantas tardes
passámos na Rua das Rosas, sentados no jardim,
à frente da loja do Sr. Belmiro, ouvindo
Yesterday dos Beatles, vezes e vezes sem conta.
Ele sim, conhecia-me bem e sabia que naquela
altura dava tudo para ver John Lennon ao vivo.
Que homem aquele que me aturava mais que
ninguém. Mas Abel era muito diferente e não
aguentou tantos anos de diferenças entre nós.
Éramos loucos e apaixonados, mas eu
achava que havia outras prioridades para mim
sem ser o nosso amor e loucura, tal como o
meu estúpido orgulho e, não lhe chamava
racismo, mas talvez diferença. Mas também,
naqueles tempos, não era correcto uma pessoa
branca ser vista de mão dada com uma pessoa
escura e, sinceramente, eu e o Abel não
ligávamos a essas leis e gozávamos com isso
o tempo todo. Fui deixada por amigos, fui
muitas vezes julgada e olhada de lado, mas
Abel ensinou-me a olhar de lado também e,
aí, as pessoas percebiam que nós não nos
importávamos. E, para dizer a verdade, sabia
bem ser diferente, sabia bem gostar do Abel
Acabámos por nos separar nas
Revoluções, onde fui obrigada a passar a olhar
de lado para as pessoas como o Abel. Oh, Deus,
como me lembro e me arrependo amargamente
do que fiz. Nunca mais hei-de esquecer o olhar
de Abel, a sua expressão, durante a marcha.
Aquele olhar de  eu amava-te tanto como
pudeste?... Vou levar esse olhar para esse
caixão Depois disso nunca mais soube nada
dele e nunca mais voltei a apaixonar-me por
ninguém. Neste momento podia não estar
sozinha, podia, com as pessoas que criei, que
podia ter criado, que podia ter amado. São

Gonçalo Cabaça
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Apresentações dos projectos do 12º ano
nas sessões dos XIV Encontros Filosóficos

Os XIV Encontros Filosóficos promovidos
pela Escola Secundária Manuel de Arriaga foram
palco de dez apresentações de projectos realizados
na disciplina de Área de Projecto do 12º ano.
A disciplina de Área de Projecto visa a
realização de projectos por parte dos alunos,
com o fim de desenvolver nestes uma visão
integradora do saber, promovendo a sua
orientação escolar e profissional e facilitando
a sua aproximação ao mundo do trabalho. Desta
forma, esta disciplina tem como finalidades
promover uma cultura de liberdade,
participação, reflexão, qualidade e avaliação
que realce a responsabilidade de cada um nos
processos de mudança pessoal e social;
desenvolver atitudes de responsabilização pessoal
e social dos alunos na constituição dos seus
itinerários e projectos de vida, sob uma
perspectiva de formação para a cidadania
participada, para a aprendizagem ao longo da
vida e para a promoção de um espírito
empreendedor, bem como promover a orientação
escolar e profissional dos alunos, relacionando
os projectos desenvolvidos com os contextos de
trabalho e as saídas profissionais.
Assim, houve grande diversidade de
temas nas apresentações dos grupos que optaram
por fazer a divulgação pública dos seus projectos.
Os grupos são oriundos de três cursos diferentes:
o Curso de Ciências e Tecnologia, o Curso de
Ciências Socio- Económicas e o Curso de Línguas
e Literaturas.
Estas apresentações tiveram início no
dia 8 de Maio, no auditório do Teatro Faialense,
com a exposição do projecto Fotografia como

meio de comunicação de Beatriz Cosme, Ana
Melo e Nádia Machado. Este projecto consistia
na apresentação da fotografia em todos os seus
aspectos, desde as diferentes técnicas de
revelação e impressão à forma social e técnica
como a fotografia é vista actualmente.
Neste mesmo dia, os alunos Ana Garcia
e Luís Amaral apresentaram o seu trabalho
intitulado Correcção acústica de uma sala de
aula, trabalho este comentado pelo Arquitecto
Pedro Garcia, que consistia em fazer uma
correcção acústica numa sala de aula da nossa
escola. Os alunos na sua apresentação mostraram
os cálculos bem como os materiais que utilizaram
para essa correcção acústica, mais precisamente
as caixas de ovos, a lã de vidro e as placas de
gesso. Para finalizar o primeiro dia de
apresentações de projectos à comunidade, Nara
Ângelo deu a conhecer o projecto Construção
de um instrumento musical alternativo,
comentado por Francisco Soares, que se baseou
na construção de um instrumento musical
alternativo que resultou num idiofone em tubos
pvc com uma oitava musical e que tinha por
objectivo ser ecológico, original, económico e
funcional.
No segundo dia de apresentações, as
alunas Sofia Silva e Vera Norte , do Curso de
Línguas e Literaturas, deram voz ao projecto
À descoberta da leitura que visa interligar os
interesses das alunas, na área da leitura e do
jornalismo, bem como sensibilizar as pessoas,
e neste caso, as crianças para a importância da
leitura no desenvolvimento das mesmas.
Seguiu-se o tema Sustentabilidade dos
recursos piscatórios dos alunos Luís Duarte,

anónimo

João Céu e Hugo Pascoal, comentado pelo Doutor
Gui Meneses. Este projecto incidiu,
principalmente, sobre os aspectos marítimos e
a vida piscatória nos Açores.
Para encerrar as apresentações do dia
11 de Maio, os alunos do Curso de Ciências SocioEconómicas (Rita Pereira, Amaro Teixeira, Guida
Dias e Carla Garcia) apresentaram um projecto
intitulado Criação de uma empresa, no qual
demostraram, de uma forma clara e precisa,
como se forma uma empresa, exemplificando
não só todas as etapas como também todos os
documentos necessários para esse efeito.
Problemas de desenvolvimento em
crianças dos 0 aos 9 anos foi o projecto
apresentado por Rita Pinheiro e Cátia Silva,
comentado pela Dra. Paula Gomes, no dia 13
de Maio, projecto este que consistiu no estudo
de doenças como a dislexia, a hiperactividade
e o autismo. As alunas elaboraram um dossier
que contém todas as informações sobre a
dislexia, realizaram jogos e também construíram
uma caixa de texturas para as crianças. Neste
projecto, as intervenientes contactaram com
crianças com autismo e dislexia, tendo-se para
isso, deslocado a uma escola da ilha do Pico,
ao Colégio de Santo António e ao Hospital da
Horta. Encerraram-se os trabalhos deste dia
após a apresentação das alunas Andreia Silva,
Tatiana Contente, Tânia Rosa e Ana Jorge com
o projecto Como controlar a diabetes,
comentado pela Dr. Fátima Pinto. Para além de
apresentarem uma parte teórica onde se
explicava o que era a doença, as complicações
que poderiam surgir e como se tratava, as alunas
explicaram as consultas a que assistiram e os
rastreios que executaram na escola.
O último dia de exposição dos projectos
elaborados pelas turmas do 12º ano, no âmbito
da disciplina de Área de Projecto, recebeu, em
primeiro lugar, os alunos João Meneses e Raquel

Tiago

Serpa para a apresentação do projecto Plantas
Medicinais, comentado pelo Engenheiro João
Melo. Neste projecto, abordou-se o tema das
das plantas medicinais, tendo em conta a sua
importância na vida das pessoas. Os alunos
trabalharam especificamente com algumas
plantas, realizando pesquisas, questionários de
rua e consulta a várias entidades, como, por
exemplo, a farmácias, ao Jardim Botânico e ao
Herbário da Horta, de modo a obterem mais
informação sobre o tema apresentado. A
apresentação pública do trabalho foi produzida
em video e os alunos, no final, ofereceram ao
público o chá que produziram.
A última apresentação foi a dos alunos,
Catarina Silva, João Fernandes e Marisa Jorge,
que expuseram dois projectos - Plantas
aromáticas e Qual a viabilidade dos caranguejos
como animais de estimação?, comentado pelo
Dr. Mário Rui Pinto. O primeiro projecto consistiu
no estudo de 15 plantas, tendo como objectivo
criar um jardim em casa com as respectivas
sementes, obtidas através do Jardim Botânico,
de modo a observar o seu crescimento e descobrir
quais as propriedades das mesmas na culinária.
O segundo projecto baseou-se numa experiência
com caranguejos. Para isso, dissecaram um
caranguejo fidalgo, a fim de o estudar na
totalidade, incluindo a anatomia. Na sua
apresentação, mostraram ao público um pequeno
video onde se observava os batimentos do coração
desse caranguejo fidalgo.
Esta edição dos XIV Encontros Filosóficos
terminou com o discurso de encerramento
proferido pelo Presidente do Conselho Executivo
desta escola, que valorizou a qualidade e
pertinência dos trabalhos apresentados.
Ana Sofia Silva

Roberto Melo

Carolina Rodrigues

Roberto Melo

A violência para com os menores
constitui uma violação dos direitos humanos e
das liberdades fundamentais e uma ofensa à
dignidade humana, limitando o reconhecimento
e exercício de tais direitos e liberdades.
Acontece em todos os sectores da sociedade,
sem distinção de classe social, grupo racial,
nível económico, educacional ou religião.
Falamos de significações, relações e contextos,
onde há agressores e vítimas que, a curto e a
longo prazo, serão ambos vítimas inevitáveis
da violência (PSM, 2006).
De uma forma genérica, os maus
tratos podem ser definidos como qualquer
forma de tratamento físico e(ou) emocional,

não acidental e inadequado, resultante de
disfunções e(ou) carências nas relações entre
crianças ou jovens e pessoas mais velhas, num
contexto de uma relação de responsabilidade,
confiança e(ou) poder. Podem manifestar-se
por comportamentos activos (físicos, emocionais
ou sexuais) ou passivos (omissão ou negligência
nos cuidados e(ou) afectos). Pela maneira
reiterada como geralmente acontecem, privam
o menor dos seus direitos e liberdades,
afectando, de forma concreta ou potencial, a
sua saúde, desenvolvimento (físico, psicológico
e social) e(ou) dignidade (Magalhães, 2005).
Pela sua relevância e frequência, neste
artigo, consideraremos as seguintes formas de
maus tratos: negligência, maus tratos físicos,
abuso emocional e abuso sexual.
1. Negligência: a negligência constitui
um comportamento regular de omissão,
relativamente aos cuidados a ter com o menor,
não lhe sendo proporcionada a satisfação das
suas necessidades em termos de cuidados
básicos de higiene, alimentação, segurança,
educação, saúde, afecto, estimulação e apoio
(no contexto dos recursos disponíveis pela
família ou cuidadores). Deste comportamento
resulta um dano na saúde e(ou)
desenvolvimento físico e psicossocial do menor.
Pode ser voluntária (com a intenção de causar

dano) ou involuntária (resultante, em geral,
da incompetência dos pais para assegurar os
cuidados necessários e adequados). Inclui
diversos tipos como a negligência intra-uterina
(durante a gravidez), física, emocional e escolar,
além da mendicidade e do abandono.
2. Maus tratos físicos: esta forma de
maus tratos corresponde a qualquer acção que
faça uso da força com o objectivo de ferir, por
parte dos pais ou pessoa com responsabilidade,
poder ou confiança, provocando ou não dano
físico no menor (Wikipédia, 2006). O dano
resultante pode traduzir-se em lesões físicas
de natureza traumática, doença, sufocação,
intoxicação ou síndrome de Munchausen por
procuração. Pode tratar-se de uma ocorrência
isolada ou repetida (Magalhães, 2005).
3. Abuso emocional: este tipo de abuso
constitui um acto de natureza intencional
caracterizado pala ausência ou inadequação,
persistente ou significativa, activa ou passiva,
do suporte afectivo e do reconhecimento das
necessidades emocionais do menor. Deles
resultam efeitos adversos no desenvolvimento
físico e psicossocial do menor e na estabilidade
das suas competências emocionais e sociais,
com consequente diminuição da sua autoestima (Magalhães, 2005). O abuso emocional,
às vezes tão ou mais prejudicial que a violência

física, é caracterizado por insultos verbais,
humilhação, ridicularização, desvalorização,
hostilização, ameaças, indiferença,
discriminação, rejeição, abandono temporário,
culpabilização, críticas, envolvimento em
situações de violência doméstica extrema e(ou)
repetida, etc. Trata-se de uma agressão que
não deixa marcas corporais visíveis, mas
emocionalmente causa cicatrizes indeléveis
para toda a vida (PsipWeb, 2003). Este tipo de
maus tratos está presente em todas as outras
situações de maus tratos, pelo que só deve ser
considerado isoladamente quando constituir a
única forma de abuso (Magalhães, 2005).
4. Abuso sexual: o abuso sexual traduz-se pelo envolvimento do menor em práticas
que visam a gratificação e satisfação sexual
do adulto ou jovem mais velho, numa posição
de poder ou de autoridade sobre aquele. Trata-se de práticas que o menor, dado o seu estádio
de desenvolvimento, não consegue
compreender e para as quais não está
preparado, às quais é incapaz de dar o seu
consentimento informado e que violam a lei,
os tabus sociais e as normas familiares. Pode
ser intra ou extrafamiliar e ocasional ou
repetido, ao longo da infância (Magalhães,
2005).
Marta Faria

Até ao dia 18 de Maio foram dadas 481 aulas de
substituição a cargo de 48 professores ( média
aprox . 10), dos quais 20 deram um número
inferior a 5 e 15 deram mais do que 15.

As evidências para
as Actividades de
Acompanhamento dos
Alunos na Ausência do
Professor
vulgo Aulas de Substituição ou

ECO-ESCOLAS

AAAP
por Fernanda Trancoso

Roberto Melo

Sim? Precisa de um Professor Substituto outra
vez? Para que sala e turma?

Deixa-me ver em que posição estou na escala
de serviço de AAAPs; azar, estou no 1º lugar da
linha de partida.

Desta vez escapei de ser convocada para AAAP;
lá vai mais um autógrafo para o registo de
presença .

Estou no TOP das AAAPs? Fui durante muito
tempo detentor do 1º lugar, mas perdi-o
recentemente.

Sim? O quê? Zzzze, Bzzzinc, krrreeee, sheeeeiaa,
nhiiiic... não se ouve nada... krrrsheeeeaaa...

OS MEUS
ÓCULOS
DE SOL

De há largo tempo para cá, tenho
criado uma incómoda dependência , passei a
usar óculos de sol em qualquer circunstância,
passei a ver tudo numa paleta de cores neutras,
baças, passando do cinza ao negro numa
monotonia difícil de suportar e ultrapassar. O
único consolo que tenho (se é que posso
exprimir-me assim) é verificar que muitos dos
meus colegas adquiriram a mesma dependência
e portanto não me sinto isolada neste
sentimento de aridez.
No entanto, nestas últimas três semanas
consegui ver-me livre deles, podendo apreciar
cor e brilho:
·Nas excelentes apresentações dos
trabalhos de projecto desenvolvidos por alunos
de 12º ano na Área Curricular não Disciplinar
designada por Área de Projecto. Não pude
infelizmente estar presente num dos dias de
apresentação, mas estou certa que ainda terei
oportunidade de apreciar esses trabalhos. Os
temas eram interessantes, a metodologia de
projecto foi respeitada, as apresentações foram
muito cuidadas, com recurso a novas tecnologias
que são um suporte essencial para divulgação
e para cativar a audiência. Alguns alunos
estavam mais à vontade do que outros, mas
isso acontece a qualquer pessoa porque os
nervos  pregam-nos destas partidas. No final,
os jovens estavam radiantes, os professores
coordenadores e os profissionais convidados
para os apoiar estavam felizes com os resultados
, os pais e familiares que assistiam estavam
também satisfeitos e acabei por pensar que 
tudo vale a pena quando a alma não é pequena

( hesitei em quantificar deste modo, mas vou
manter , já agora não quero deturpar a famosa
afirmação de todos conhecida). Apreciei o elogio
feito pela Professora Doutora Nilza Costa
concretizando em palavras de incentivo a estes
jovens;
·Nas excelentes actuações dos nossos
Funcionários Administrativos e Auxiliares que
nos proporcionaram momentos de alegre
descontracção na peça que apresentaram - O
Café do Ambrósio. Segundo opiniões de alguns
deles que registei, o nosso colega Vítor Rui
Dores , o encenador e autor da peça, teve uma
paciência infinita para disciplinar o vasto elenco.
Felicito-os a todos , mas permitam-me instituir
um Óscar especial  Revelação do Ano  ao Sr.
Eduardo Gomes;
·Nas excelentes actuações da nossa
Orquestra, dirigida por Ruben Silva, que tem
vindo a demonstrar um nível e profissionalismo
crescentes e que foi muito apreciada quer
internamente quer pelos convidados presentes
na Sessão Solene do Dia da Escola;
·Nas distinções recebidas por um grande
número de alunos em eventos e concursos de
cariz local, regional e nacional , que nos
encheram de orgulho e prestigiam esta escola.
Estamos quase na recta final do ano
lectivo, ainda muito temos que sofrer mas,
apesar de ter ingerido estas vitaminas , é certo
que voltarei a usar os meus óculos de sol , pois
os astros não nos auguram um futuro
prometedor.
Fernanda Trancoso

7

Iniciado o ano lectivo e realizada que
foi a auditoria ambiental, conforme é requerido
pela ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa
- organismo responsável pela coordenação do
programa Eco-Escolas em Portugal) passou-se à
fase de elaboração do plano de acção a
desenvolver, com vista à correcção das anomalias
detectadas, plano este elaborado com base nos
resultados obtidos da auditoria ambiental.
De acordo com os objectivos traçados
no plano de acção para o ano lectivo, foram
desenvolvidas diversas actividades,
nomeadamente:
Acções de sensibilização para os alunos
sobre o tema Resíduos (regra dos 3 R´s),
Alterações Climáticas e Energia através da
realização de cartazes que foram afixados;
Revestimento de caixas para a recolha
de papel;
Colocação de recipientes, devidamente
identificados, em todas as salas de aula e de
trabalho, para recolha de papel e para uma
posterior reutilização e reciclagem;
Colaboração com os Serviços de
Ambiente da Câmara Municipal da Ilha na recolha
do papel, toners e tinteiros;
Colaboração com a Ecoteca na recolha
de pilhas já usadas para posterior tratamento
e Inscrição da Escola no concurso Pilhas de
Livros, organizado pelo Hipermercado Modelo
e Continente, com o objectivo de recolher pilhas
e trocá-las por livros.
Os alunos inscritos, apesar de não serem
em grande número, participaram na sua maioria
nas actividades propostas, sendo de salientar,
pela positiva, a atitude manifestada pelos
alunos do PERE.
Assim sendo, e uma vez que os objectivos
definidos para o ano lectivo foram conseguidos
de forma satisfatória, consideramos que a
actividade do Projecto Eco-Escola pode ser
considerada positiva. O trabalho desenvolvido
no âmbito do Projecto Eco-Escola, na nossa
opinião, tem de continuar, visto que está
vocacionado para a educação ambiental e para
a cidadania, levando a que os alunos conheçam
melhor o local onde vivem e a respeitar este
bem precioso que é a Natureza.
De ressalvar a colaboração de toda a
Comunidade da Escola, nomeadamente da D.
Fátima Azevedo (funcionária da Reprografia) e
do Sr. João Ávila, os quais têm demonstrado uma
consciência e atitude ambientais exemplares.
A equipa Coordenadora do Programa Eco-Escola
Mark Silveira e Cecília Bastos

jeito

Roberto Melo

Hip Pop
Merengue
Salsa
Kizomba

Melhor Aluno  3º ciclo
André Goulart, Maria Menezes, João Rosa,
Cândida Castro

Professora Mais Fofa
Ana Pinto, Paula Menezes, Paula Ferreira,
Cristina Carvalhinho

Melhor Aluno - Secundário
João Fernandes, Pedro Isidro, Ana Maia, Rita
Pereira

Casal do Ano
Dinis Faria e Renata Goulart, Tomás Duarte e
Alexandra Morais, Amaro Teixeira e Ana Rosa,
João Costa e Joana Correia

Melhor Professor
António Moreno, Carlos Lobão, Carlos Nunes,
Carlos Damas
Melhor Professora
Paula Menezes, Catarina Azevedo, Alfredina
Marcos, Ana Gonçalves
Melhor Turma  3º ciclo
7ºA, 8ºD, 9ºC, 9ºF

Aluno Mais Cómico
Vasco Silva, David Duarte, Ronaldo Cabecinha,
Alexandre Costa
Aluna Mais Cómica
Carolina Rodrigues, Mariana Furtado, Renata
Goulart, Jéssica Silveira

Aluno Mais Popular
Aldair Lopes, Carlos Pavão, Tiago Gomes,
Ronaldo Cabecinha

Melhor Turma  Secundário
10ºB, 10ºE, 10ºF, 11ºB
Melhor Auxiliar da Acção Educativa
João Maciel, Teresina, Arlinda Monteiro,
Catarina Teixeira
Aluno Mais Simpático
Vasco Silva, Ronaldo Cabecinha, Hélder Furtado,
Luís Souto
Aluna Mais Simpática
Joana Leal, Renata Goulart, Ana Alvernaz,
Cátia Jorge
Professor Mais Simpático
Carlos Damas, Victor Rui Dores, Carlos Nunes,
Gonçalo Cabaça
Professora Mais Simpática
Cristina Carvalhinho, Patrícia Fraga, Ana Pinto,
Paula Menezes
Aluno Sex-Symbol
João Salvador, José Manuel, Tiago Gomes,
Carlos Pavão
Aluna Sex-Symbol
Alexandra Morais, Sara Raposo, Marlene Garcia,
Adriana Silva
Professor Mais Fofo
Carlos Nunes, Carlos Lobão, Carlos Damas,
António Moreno

Aluno Mais Popular
Renata Goulart, Nádia Cabral, Renata
Rodrigues, Sara Raposo
Aluno Mais Original
Anne Marie, Fábio Viseu, Nádia Furtado, Sofia
Frazão
Professor Mais Original
José António Oliveira, António Moreno, Carlos
Nunes, Cristina Carvalhinho
Melhor Olhar
Dora Ávila, Joana Bulcão, Alexandra Gonçalves,
Francisco Vieira
Melhor Sorriso
Carlos Pavão, Carlos Damas, Nuno Puim,
Andreia Maciel
Melhor Gargalhada
Rui Silveira, Bruno Goulart, Polliane Teixeira,
Mariana Furtado
Professor que impõe mais respeito
Alcides Pedro, Eugénio Leal, Carlos Lobão,
Pedro Medeiros
18. Acontecimento do Ano
Ronaldo foi eleito presidente da A.E., Simulação
de incêndio, O Vasco comprou 3 bolas de
Berlim e as 3 vieram sem creme, Jogos
Desportivos Escolares.
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Benvindos ao fantasioso mundo do Alexandre Costa

Se, depois de ler, não o quiseres devolve-o, ou dá-o a alguém que ainda não tenha.

da Esc. Sec. Manuel Arriaga

