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

da Esc. Sec. Manuel Arriaga

A Nova Escola
A Escola é grande, tem espaço
para todos os professores estacionarem e
muito espaço para os alunos estarem. Ao
princípio tinha computadores na sala de
convívio mas depois foram desligados.
Também tinha mesa de matraquilhos mas
também o tiraram, para voltarem a pôr no
segundo Período.
Os espaços desportivos são grandes
e bons, mas para que servem se ainda não
estão acabados? Disseram que iam estar
prontos em Outubro, estamos em Fevereiro
e ainda não estão prontos.
A Escola também tem, pelo menos,
uma casa de banho em cada piso mas em
alguns pisos estão fechadas. Os cacifos da
nossa turma estão no piso verde e nós temos
aulas no piso vermelho, que sentido isso faz?
As máquinas do bufete ou não
fazem carregamentos ou estão avariadas,
muitas vezes estão em condições.
Porquê é que não se acabam as
coisas? Porquê que as coisas não estão
prontas?
Não ponham mais regras na Escola,
qualquer dia temos de usar uniforme e andar
em fila nos corredores!
Luís Jorge 9º A

Observações de um aluno do 9º ano
A nossa escola é bonita, moderna e bem
arranjada mas, apesar de nova, já estão a
fazer remendos. E a piscina? Disseram que cada
turma só vai quatro vezes por período à piscina
 É para não se estragar...
E o pavilhão? Dizem por aí que o vão
ter de chegar para as bancadas e disseram que
quando entrássemos na escola já estaria pronto
para ser usado.
E o pior de tudo é que a Educação
Física neste período não foi feita como dizem
as regras e, mesmo assim vamos ter notas: Os
alunos que tinham 4 e 5 vão ter de contentarse com um mísero 3... Não digam depois que
a culpa é dos alunos.

Assim começou uma história
Difícil de encontrar
Com uma rapariga muito ingénua
Que no messenger foi entrar
Sem saber quem adicionar
Logo alguém adicionou
E então começa aí
A história que a violou.
Começou então a falar
com aquele desconhecido
que à primeira vista
lhe pareceu muito querido.
Os dias iam passando
E ela algo sentia
Mas não queria sentir nada
Pois nem o conhecia.
Foi então que ele disse
Se se podiam encontrar
E a rapariga tão ingénua
O convite foi aceitar
Começou a pensar
No que havia de vestir
E às duas por três
Já não queria ir
Logo perdeu aquela ideia
E caminhou pra se encontrar
Com aquele amor misterioso
Por quem se foi apaixonar.
Chegou ao local combinado
E um homem encontrou
Mas parecia-lhe mais velho
Que aquele por quem se apaixonou
Ele olhou para ela
E sem medo lhe sorriu
Foi então ter com ela
Mas nada de especial sentiu.

Queria dizer que nós, alunos,
precisamos de mais privacidade e que
também o professor Eugénio seja mais nosso
amigo. Também queríamos mais máquinas
disponíveis.
Anónimo

Ele agarrou-a pelas costas
E a boca lhe tapou
Levou-a para um sítio
E depois a violou

MAIS UM ANO DE ECO - ESCOLAS

CLUBE DESPORTIVO ESCOLAR DA HORTA
INICIA TREINOS DE BASQUETEBOL

No passado dia 11 de Fevereiro, o Clube
Desportivo Escolar iniciou a sua actividade,
com treinos de Basquetebol no escalão de
iniciados masculinos. Esta actividade realizouse provisoriamente no campo sul do antigo
Liceu da Horta. Desde o dia 4 de Março, os
treinos realizam-se no pavilhão desportivo da
nova Escola Secundária Manuel de Arriaga. Os

Sr. Dr. Eugénio Leal
Boa tarde, eu sou um aluno do 8º ano
e venho informar o Conselho Executivo de
que nesta escola... bem, nesta escola, não
há nada para fazer! Por isso, em nome dos
alunos do 8º ano e de todos os alunos (penso
eu), peço-vos que façam alguma actividade
de jeito para manter os mesmo entretidos.
Nestas linhas vou dar algumas ideias como,
por exemplo, montar balizas (que dizem, há
meses, que já devem estar a chegar), montar
tabelas, ou até mesmo passar música, porque,
assim, estes corredores ficaram mais alegres
e, quem sabe, talvez os alunos ficassem mais
motivados para vir para a escola, deixassem
de por lixo no chão e de partir material
escolar e coisas deste género... Quem sabe,
não é?
Por favor façam alguma coisa para
ocupar os nossos tempos livres... sem ser
matraquilhos!
Muito obrigado pelo vosso tempo a
ler esta pequena carta e desculpem se ele
foi perdido.

treinos efectuam-se todas as segundas, terças
e quintas-feiras, das 16h30 às 17h30. Também
se encontram abertas inscrições para o sexo
feminino. Se tens menos de 15 anos e estás
interessado em integrar esta equipa, contacta
os professores de Educação Física Manuel
Campos e Paulo Varela. Aproveita esta
oportunidade e vem aprender Basquetebol.

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.
Como já devem ter notado, a nossa
escola foi galardoada com a Bandeira Verde
Eco-Escolas. A Associação Bandeira Azul da
Europa (ABAE), entidade que coordena o
programa, atribuiu este galardão à nossa escola
como reconhecimento simbólico pelo trabalho
desenvolvido em prol da educação ambiental
e da educação para a sustentabilidade, no ano
lectivo transacto .
À semelhança do que aconteceu em
anos anteriores, ao longo deste ano lectivo, e
cumprindo a metodologia exigida pela
organização, o Programa Eco  Escolas tem
vindo e continuará a desenvolver um conjunto
de acções / actividades em prol de um melhor
ambiente, pelo que contamos com a tua ajuda.
Já começámos a trabalhar e neste momento
quase todas as salas têm um recipiente para
a recolha selectiva do papel e vamos começar
a fazer recolha de embalagens Para além disso
e no âmbito da área de Formação Cívica têm
sido efectuadas acções de limpeza do espaço
escolar (Actividade Arregaçar Mangas), em
colaboração com as turmas do 3º ciclo, cujo
objectivo principal é o de sensibilizar a
comunidade escolar para a importância de
manter limpo esse espaço.
Os temas a trabalhar este ano lectivo
são os temas base obrigatórios  Resíduos, Água
e Energia - e o tema do ano de carácter
obrigatório  Alterações Climáticas.
Toda a comunidade escolar está
directa ou indirectamente envolvida no
programa quer através de actividades e acções
concretas de carácter ambiental quer através
da abordagem da temática nas diferentes
disciplinas.
Colabora connosco sugerindo ideias e
participando nas diversas actividades que se
vão organizar.
O AMBIENTE AGRADECE.
Os Coordenadores:
Mark Silveira e Marisa Silva

Este foi mais um caso
Mais um caso que existe
Pois no messenger não há só verdade
E isto é muito triste.
Adriana Martins 9ºE

O processo de adaptação a
uma escola nova não se faz em
2 dias. É um processo longo e
continuado. Há pessoas
empenhadas nisto e há pessoas
que metem as mãos nos bolsos e
mandam umas larachas. Não há
legitimidade para quem critica sem
tentar perceber a complexidade dos
problemas e sem apresentar
soluções.

Outro dia estava na sala
de computadores a fazer uma
pesquisa e apercebi-me que,
clicando na barra onde se
coloca a palavra a pesquisar
se pode ver o que as pessoas
anteriores procuraram.
Fantástico.
Será que não faz mais sentido fazer
aulas de pesquisa na internet à antiga? Isto
é, em vez de mandarmos os alunos irem
pesquisar sobre uma temática, cada um para
seu lado, fazê-lo com a turma toda.
Exemplifiquemos duas situações:
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em que este Clube completará e festejará 20
anos de actividade ininterrupta  caso único
no contexto regional e ímpar a nível nacional.
Com dois ensaios semanais, o Sortes
à Ventura registou, este ano lectivo, um
número recorde de inscritos: 19 actores (13
raparigas e 6 rapazes).~
Victor Rui Dores

Uma prisão com vista para o Pico
Não percebo o sr. Presidente. No início
do 1º Período diz que quer que os alunos se
sintam melhor na escola nova e depois mete
regras e mais regras em cima das nossas
cabeças... No final do 1º Período a escola já
parecia uma prisão... Dizem que não se pode
namorar na escola, mas que eu saiba, andar
de mão dada, dar um beijo de despedida, ou
mesmo estar sentado nos joelhos do namorado
não são procedimentos vergonhosos, a gente
não está nem deitados nem a fazer nada de
mal. Mesmo no segundo Período foi detectado
o perigo... Mandaram um documento pelas
salas a dizer que não se podia fumar no recinto
escolar e que quem fosse apanhado ia pagar
uma multa entre 50 e 760 euros e apanhar uma
sanção da escola. Até parecia que antes se
podia fumar. O.K., tudo bem, a gente não pode
fumar na escola, mas houve uma altura em
que nem sequer podíamos sair para fumar fora
da escola: as autorizações que os nossos pais

nos davam não resolviam nada! Eu própria que
tinha autorização para sair à hora que quisesse,
chegava lá e pimba!, vira para trás!
A questão dos Seguranças foi a mais
falada de sempre! Imaginem a nossa admiração
naquele dia em que ao chegar à escola somos
parados por dois fortes massas para
mostrarmos o cartão. E quem não trás o cartão?
Deixa o nome num papelinho e apanha falta
se se esquecer dele no dia seguinte. Estou a
ver a maioria dos alunos a perder o ano por
faltas...
Isto para não falar na questão das
máquinas e no Bufete da escola...
Muito sinceramente eu, como muitos
dos meus colegas, achamos que a escola agora
se parece cada vez mais com uma prisão, só
faltam as grades nas janelas. Uma pessoa fica
deprimida com isto, por favor, façam alguma
coisa.
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Meninos vamos pesquisar sobre
reprodução entre burros!
Vamos abrir o google num só
computador com o projector multimédia e
vamos lá tentar. Quem tem sugestões?
_Burros a ter filhos com burras!
Não dá nada? Mais sugestões?
Chiquinho?
E por aí em diante, orientado pelo
professor, até se encontrar informação útil.
Parece preferível que estejam todos
a olhar seguindo o processo de pesquisa até
se encontrar um túnel que permita recolher
os dados úteis que procuramos, em vez de
apenas perpetuar o erro!

Uma aluna desesperada.

Catarina Silva

Líria, numa adaptação muito livre
de Terra de Lídia, de Maria Orrico, é o título
do trabalho cénico que o Sortes à Ventura
já tem pronto para estrear no próximo dia 27
de Março (Dia Mundial do Teatro), no Teatro
Faialense, a convite da Câmara Municipal da
Horta. Seguir-se-ão actuações em Castelo
Branco e Flamengos, culminando com
apresentações no Dia da nossa Escola, altura

Meninos vamos pesquisar sobre
reprodução entre os burros.
Cada um abre o google e tenta
descobrir mais dados sobre esta temática.
Cada um vai para o seu computador
e escrevem coisas variadas como:
_Burros em sima de burras
_Burros a ter filhos com burras
_Burros a fazer o amor
_Reprodussão de burros
No fim:
Professor não há nada sobre burros,
mas encontrei aqui umas raparigas com muito
pouca roupa (e normalmente com o número
abaixo) a fazer festinhas nuns senhores
morenos, musculados e com tatuagens, que
devem andar no restling!

Fernanda Trancoso

Eis que surge o Tema do Concurso de Jornais Escolares promovido pelo Jornal Público: Que fazer com as Tecnologias?
Embora seja uma Tia da era do papel, já não
sou propriamente info-excluida, tenho feito
um investimento pessoal nessa área a nível de
formações anuais.
Com uma nova escola equipada como poucas
(fiz inveja a muita gente no último Congresso
de Professores de Matemática ao relatar as
condições de que dispúnhamos) é necessário
rentabilizar os recursos e aproveito para
responder à questão dando o meu testemunho
à laia de cenas do quotidiano:
1- Após uma formação de hora e meia em
Quadros Interactivos, em regime de observadora
e portanto sem meter a mão na massa, decidi
há algum tempo inaugurar o quadro interactivo,
o assunto proporcionava-se e lá me aventurei
a pôr o dedo no gatilho e ligar o projector.
A imagem estava esquisita e pensei  já estou
tramada, isto não está em condições. Dizemme os alunos  a Professora tem que calibrar
o aparelho.

CALIBRAR ? Manifestei o meu espanto, nunca
tinha ouvido falar nisso.
A Professora, se quiser, a gente calibra. Com
certeza, façam-me o favor. Observei
atentamente o fenómeno da calibração e pensei
- Para que servem as tecnologias ? Para me
enrascar, sem dúvida. Perdi a vergonha e na
aula seguinte tentei a minha sorte, felizmente
estava calibrado.
Meti-me na construção de uns gráficos, procurei
uma grelha mas o reticulado era enorme, sabia
que havia outro mais ajustado mas não me
lembrava onde iria localizar. Remexi nas
ferramentas e, como desta vez não obtive
ajuda, tive que me sujeitar ao existente. Decidi
utilizar a caneta inteligente, que até fez um
certo sucesso, mas, às tantas, o traço ficava
grosso demais (tinha utilizado a tecla errada)
e eles lá me iam corrigindo, carregue aqui,
carregue ali, diziam eles, um fiasco !!!
Para que servem as tecnologias? Para me

Aconteceu em Dezembro, dia 14, último
dia de aulas do primeiro Período, um evento
artístico, mais propriamente uma Opereta em
torno de um Árvore de Natal que resultou do
empenho da turma 11º F do Curso Tecnológico
de Acção Social e de alguns dos seus Professores.
Foi um bonito espectáculo alusivo à
quadra, muito bem interpretado e que a todos
agradou. Congratulo todos os intervenientes.

Catarina Silva

Tomaram-lhe o gosto, o sucesso motiva
as pessoas e eles, os do 11º F e alguns
Professores, avançaram com mais uma iniciativa
- um Bailinho de Carnaval.
Diverti-me a valer, foram momentos
muito descontraídos, tiros certeiros à laia de
brincadeira saudável em situações da
vivência da escola que todos saudaram com
muito riso e aplausos.
Congratulo mais uma vez todos os
intervenientes e em particular o colega António
Bulcão que escreveu o magnífico texto.
Não tive oportunidade de assistir ao
Desfile Carnavalesco dado que Professores e
alunos se repartiram por dois tipos de
Actividade, mas pude ainda ver sair do recinto
escolar alguns  bonecos temáticos  construídos
pelos alunos do EB nas aulas de Educação
Tecnológica e pareceram-me bastante
interessantes, devem ter surtido um bonito
efeito no desfile.

Ícone para a biblioteca feito pelo Truta, 10F

baralhar as ideias.
Consegui em casa encontrar a maldita grelha
ideal e não vou desistir, tenho que melhorar a
minha performance, dê por onde der.
2-Fui há duas semanas dar uma aula de
substituição a uma turma de 7º ano que, por
sinal, já tinha recebido a minha visita
anteriormente.
O que fazer com pastilhas efervescentes (sem
ofensa), ligados (não todos) em permanência
à corrente?
A Matemática provoca, em geral um fenómeno
de arco voltaico, e há muito que desisti
detrabalhar a minha especialidade nessas aulas,
portanto porque não utilizar as Tecnologias?
Computador na minha frente, o Google Earth
instalado e toca a navegar.
Todos conhecem esta ferramenta ? Muitos não
conheciam.
Alguém tem família em USA ou Canadá?
Visitamos os locais escolhidos nesses países,

Aqui a Tia anda bastante inquieta.
E porquê? Passo a explicar:
Há quase 36 anos candidatei-me ao
papel Prof M na peça Missão E, e após cinco
anos de preparação e de uns  castings  de
um ano que me correram muito bem, fui
naturalmente admitida com um contrato de
36 anos e até aos 60 anos de idade.
Abracei com entusiasmo esse papel,
era exactamente aquilo que queria fazer, mas
nem sempre foi fácil de interpretar.
Embora o papel fosse diversificado com
roteiros pré-definidos por largos anos, a
estrutura da peça foi, a partir de certa altura,
frequentemente alterada, roteiros modificados,
reorganizações, reformas, etc..., mas a
diversidade até era aliciante apesar de nem
sempre concordar com a adequação dos
conteúdos ao público alvo.
Este nem sempre correspondia aquilo
que dele esperava mas durante muitos anos
foi, em geral, respeitador, atento e interessado.
Gradualmente estas qualificações vieram a
degradar-se e portanto a tarefa de cativar esse
público revelou-se difícil.
Os actores começaram a ser
desconsiderados, a degradação da carreira era
uma evidência e em particular o meu papel M
passou a ser, além de complicado, demasiado
antipático e desgastante, desgostei-me de
vestir a pele de vilã.

subimos à Torre Eiffel, fomos à Madeira,
percorremos os Açores e gerou-se um certo
interesse, consegui que se ligassem a outra
corrente, a cultural.
3- A Plataforma !!! Estive preocupada com a
Experiência Escolas Virtuais a nível de 12º Ano
que iria ser implementada durante este ano
lectivo, dado que considerei um ano
problemático para se encetarem experiências
deste tipo. Sala grande equipada para o efeito,
mas os computadores dos alunos ainda não
funcionam.
Já utilizei alguns recursos existentes na
Plataforma a partir do computador da
secretária, mas constatei que as últimas filas
da minha plateia não conseguem ler o que se
projecta.Acabei por recomendar a consulta em
casa, embora uma vez por outra a ela recorra
para ilustrar um ou outro pormenor.

Aí há uns três anos atrás, a peça sofreu
uma reestruturação radical e passou a designarse por  Missão I  e o meu papel de Prof M
tornou-se altamente desmotivante,
inclusivamente alteraram a idade contratual
para os 65 anos, facto que me deixou bastante
apreensiva. Como iria aguentar?
Sobretudo sinto que a minha capacidade
física já dá sinais de alarme, fruto em parte,
da uma componente psicológica que me retira
a garra que me caracterizava.
De repente, há poucos meses
começaram a circular umas notícias sobre uma
possível hipótese de abandonar a peça com 33
anos de trabalho e fiquei num desassossego.
Seria a minha libertação da Missão I e do papel
de vilã?
Finalmente tenho a confirmação da
veracidade dessas notícias e estou muito
inquieta mesmo, faço cálculos da resultante
de duas forças: a centrífuga e a centrípeta e
sou levada a concluir que me é impossível
participar na degradação total da Missão e
portanto é praticamente certo que o meu
presente de 60º aniversário vai ser a carta de
alforria.
Isto vai alterar seriamente as
estatísticas do Abandono Escolar, já que não
estou só nesta matéria. Entretanto vamos
começar a trabalhar nos Estatutos do Clube
do Chá.

Ao longo
dos séculos, o Homem
tem vindo a evoluir, e com ele evoluem também
a Matemática, a Física e até mesmo a
Literatura. A Língua Portuguesa não é excepção
e são os jovens que mais têm contribuído para
a mudança na escrita portuguesa.
Deste modo tem sido recentemente
utilizados termos como seija, perferensia
ou enteressado para substituir os termos
convencionais.
O texto ao lado é um bom exemplo de
como escrevem os jovens no século XXI e da
educação que lhes é dada.
Este texto foi encontrado numa casa
de banho de um dos edifícios desta escola e
durante a leitura do mesmo foram soltos risos
e expressões de gozo. Contudo, passado o
entusiasmo, constatámos que o texto não era
motivo de riso nem de gozo mas, sim, de
preocupação.
Note-se que termos como estaja,
desposto, contatenos e seija, entre
outros, não são abreviaturas utilizadas pelos
jovens mas, sim, erros gramaticais graves que
mostram em pleno a falta de conhecimento
dos alunos e, ainda mais grave, a falta de
conhecimento ao nível da sua língua materna.
Ao enviarmos este texto, não
tencionamos humilhar ou gozar os autores em
questão, até porque, mesmo conhecendo a sua
identidade, nunca pensámos em revelá-la,
apenas queremos alertar todos os alunos e,

principalmente, todos os professores para os
problemas ao nível da língua portuguesa desta
escola.
Anónima, 11º ano

Jessica Lima, 8E

Nadine Furtado, 8ºF

Plano de desenvolvimento do
manejamento do fermento

Hugo Duarte, 8ºE

Flávio Serpa, 8ºE

Escrevemos imensos relatórios e actas
e estatísticas e ficamos com a sensação que
trabalhamos imenso. De repente, chega um
aluno a quem dizemos: Agora não posso porque
tenho montes de trabalho!...
Montes de trabalho??? Mas o trabalho
do professor não reside essencialmente na
relação com o aluno?
Não! Muito do trabalho do professor é
burocrático. Previstas e dadas, pcts, estatística
para avaliação do projecto, planos que nunca
mais acabam, reuniões disto e daquilo,
relatórios disto e daquele outro, cargos do

não-sei-quê e não-sei-que-mais, jesus! É como
chegar ao padeiro e ele dizer que de momento
não há pão porque não há mais ninguém para
fazer o plano de desenvolvimento do
manejamento do fermento, e as actas de fecho
de forno... e quem faz o relatório de avaliação
do desempenho da padaria?...
A questão prende-se com a eficácia das
horas gastas nestas coisas todas, porque eu
não duvido que os professores nas escolas
trabalham imenso.
Gonçalo Cabaça

André Silva, 8ºG

Não tenho muitas dúvidas de que o
nosso principal problema é o de estarmos
muito longe de sermos uma meritocracia.
Tenho um amigo publicitário que
diz que em Portugal a incompetência tem
um comportamento muito semelhante ao
do pó. O pó é aquela coisa irritante que,
por muito que se limpe, nunca desaparece
de vez. Não adianta ter ilusões, o pó faz o
seu inexorável percurso, de cima para baixo
e ao ritmo do Destino lá aparece ele, sem
contemplações. E assim, quanto mais para
baixo descemos, mais pó encontramos
acumulado. Ora, diz o meu amigo, a
incompetência é a mesma coisa. Só que ao
contrário do pó, esta sobe.
É uma boa sátira e como todas as
sátiras, é um exagero. Mas leva-me à questão
essencial: em Portugal, muito pouca gente
dá valor ao mérito. Raramente adianta ser
bom e é bom nem pensar em ser o melhor.
Não existe uma cultura de excelência que
destaque as pessoas que realmente o
merecem, pelo seu esforço e talento. Tirem-se as honrosas excepções e na maior parte
dos casos, qualquer outro critério serve para
escolher, para apostar, para destacar. Fica
sempre a sensação de que reconhecer e
premiar a competência nunca vem a calhar.
O mundo está cheio de explicações
e para este fenómeno certamente existirão
muitas. Desde a natureza corporativista, a
partir da qual o actual regime foi modulado,
ao pendor sebastianista de um povo que
encosta a cabeça com particular suavidade

e apreço na almofada da autocracia,
passando pela falta de recursos, que leva
à falta de oportunidades, que leva à falta
de ambições, que leva à falta de iniciativa
e que acaba inevitavelmente na resignação,
ao tão simples e fatalista, somos assim,
porque sempre fomos assim. Podia ser tudo
isso, mas não é.
O problema é que os portugueses
não dão valor ao mérito, apenas ao sucesso.
O sucesso reinante, esse sucesso
que não resulta de um mérito em particular,
é uma armadilha em que o país caiu. É
diferente o sucesso que vem de ser alguma
coisa e aquele que advém de ser qualquer
coisa. Este, o segundo, é o do tipo que
fica famoso por dar uma biqueirada numa
miúda, no Big Brother. É o do travesti que
casa com uma velha inglesa rica e esbanja
o dinheiro que nunca lhe custou a ganhar,
reduzindo-se a a si próprio a uma figurinha
que se pavoneia em público de fio-de-dental.
É o da rapariga que posou semi-nua e não
se percebe se posou por ser conhecida ou
se ficou conhecida por posar. Gente assim,
sem interesse real, há em todo o lado. O
que não há em todo o lado é um país que
só tem isto para levar a sério e isso é
dramático. Porque é pouco, porque não se
exige mais. Ninguém, perante um idiota,
sequer pergunta: este é um bom ou mau
idiota?. É que a diferença está toda aí.
E não se pense que é uma questão
de forma. Eu sou o primeiro a defender o
entertainment, seja ele qual for, desde

que consumido com moderação. Dou o
exemplo dos reality shows, género
televisivo que particularmente aprecio (e
já explico porquê mais à frente), não pela
qualidade dos intervenientes ou
apresentadores, ou porque se aprenda
muito, mas porque a mediocridade reinante
me diverte e me faz pensar, muitas vezes,
na razão pela qual perco tempo a ver, mesmo
que apenas por alguns minutos, belas que
não são assim tão belas e mestres que de
mestres têm muito pouco. É, posso garantir,
um exercício que recomendo e, se todos
conseguirmos, às tantas, perguntar a nós
próprios "porque motivo é que estou a ver
esta merda", então atingimos aquilo que
intimamante podemos definir como o nirvana
real. Mas este produto importado, ao qual
chamamos novelas da vida real ou, usando
o termo original, "reality show", chega-nos
dos Estados Unidos, onde o primeiro
programa do género foi o Survivor, ganho
por um sujeito chamado Richard Hatch. Ao
longo do programa, Richard foi
congeminando uma série de cumplicidades
e alianças, em função de uma estratégia
tão brilhante quanto maquiavélica, que o
levou à vitória final e ao ódio de uma nação
inteira. Mas este tipo estava num jogo e
jogou. Apesar de execrável, ele ganhou e
teve mérito nisso. Sentir ódio mostra
respeito e respeito também é valor.
Donald Trump, no famosíssimo The
Apprentice, só mostra que é um pato-bravo. Mas é um pato-bravo que sabe que

Nunca pense por mim, pense sempre por você: fique certo que
mais valem todos os erros se forem cometidos segundo o que
pensou e decidiu, do que todos os acertos se eles forem meus
e não seus. Se o criador o tivesse querido juntar muito a mim
não teríamos talvez dois corpos distintos ou duas cabeças
também distintas.

Deixe-me pensar por mim, não queira que eu pense como você:
fique certo que mais valem todos os erros se forem cometidos
segundo o que eu pensei e decidi, do que todos os acertos se
eles forem seus e não meus. Se o criador o tivesse querido
juntar muito a mim não teríamos talvez dois corpos distintos ou
duas cabeças também distintas.

7 cartas a um jovem filosofo

O que seria legítimo um aluno

Agostinho da Silva

propor ao professor

o é, que nos ensina que naquele mundo,
àquele nível, é preciso ser competitivo,
ambicioso, duro, frio e dono do maior
número possível de neurónios dedicados à
inteligência aplicada. Naquilo, ele é o
melhor. Ora, tudo isto é bem diferente da
cambada de pequenos hipócritas que vão
para a televisão fingir que não estão a jogar
e não estão lá para tirar dividendos
financeiros e se refugiam no primitivo sou
igual a mim próprio. Não sei se é triste,
se é patético.
Para o bem ou para o mal, o mérito
tem de existir. Seja dado ou exigido, tem
de existir e em todos os momentos. Àqueles
mais novos, que são bons e sabem que são
bons e estão determinados em o mostrar,
digo, como disse o Presidente da República,
no discurso do 25 de Abril, não se resignem.
O que o Presidente não disse e como é
Presidente devia tê-lo dito, é que isso não
basta. É preciso convencer a pessoa que
está à vossa frente. Pode parecer estranho,
mas o grande desafio é o ter de olhar o
decisor nos olhos e, à pergunta que vai na
cabeça dele, vou ganhar alguma coisa por
este gajo ser bom?, responder que sim,
com toda a convicção. Sim, a meritocracia
vale a pena. Não, não me conformo em
viver numa lerdocracia. E qualquer dia, a
bem ou a mal, os tempos vão mudar.
Paulo Neves

Aqui à uns tempos um amigo mostrou-me um texto de Rui Souza Coelho dizendo-me: vê lá se este texto não é fantástico

cartaz feito pelo Tiago Silveira, 10F

_ Duração máxima 3 minutos
_ Podem ser editados com windows movie
maker ou outro programa de edição
_ Formato: wmv, mov, avi, ou mpeg, gravado
num CD de dados.
Os CDs são entregues na Papelaria
da Escola até 11 de Abril, dentro
de um envelope referindo no
exterior:
_ Concurso de Microfilmes
_ Escalão em que concorrem (3º ciclo ou
Secundário)
Dentro deste envelope deve constar,
para além do CD com o/s microfilme/s,
uma folha com os dados pessoais do
realizador (nome, número, turma e
contacto).

A Sara andava na escola e tinha um professor
muito chato que só ensinava coisas chatas.
Um dia o professor perguntou a Sara o que é
um fóssil e, como ela não soube, bateu-lhe. A
Sara começou a chorar e os outros meninos,
que gostavam muito dela e eram todos amigos
uns dos outros, começaram a chorar também.
O professor ficou muito aborrecido com toda
aquela choradeira e ralhou aos meninos todos
que estavam na sala. Então eles choraram
ainda mais e mais, até que a sala de aula ficou
toda cheia de lágrimas até ao tecto.
O professor da Sara e dos outros meninos
morreu afogado dentro daquela água toda e
os meninos ficaram muito contentes e não
morreram porque as lágrimas eram deles e as
lágrimas nunca afogam quem as chora.
É delicioso, pensei eu para mim. Depois ocorreu-me onde estaria a Sara hoje. O livro de onde
saiu este texto chama-se Fernando Pessoa
contra o Homem Aranha e foi editado em
1986. Ora, em 86 andava eu na escola. Portanto
a Sara deve ter a minha idade. Se calhar a Sara
é agora professora e não bate nos meninos
porque gosta muito deles. Mas também pode
evitar andar à estalada no meio da aula por
não querer ser igual àquele professor muito
chato e mau... ou então tem medo de morrer
afogada.
Gonçalo Cabaça

Vencedor do concurso de
BDs desenvolvidas em
Educação Visual no 3º ciclo
Caminhava, saltando, ao longo da estrada e lembrava-me o quanto
era bom sentir o vento na cara. De olhos fechados e com os ouvidos noutro lugar,
não me queria aperceber dos carros que passavam por mim, buzinando
violentamente. Chamar-me-iam doida, ou suicida, talvez, mas dava tudo para
me sentir assim todos os dias.
Naquele dia, pela primeira vez em muitos anos, fui contra a corrente,
deixando de seguir protótipos ou modelos. Decidi seguir as riscas contrárias,
decidi seguir a outra estrada no mapa. Fazia-me falta o cheiro das flores à beira
do passeio. Já nem sinto o cheiro delas Já me esqueci de tanto, e não me
perdoo por isso. O tempo não volta atrás, o relógio não pára.
Cresci e mudei devido ao estereótipo que me impingiram. Horrível,
foi no que me tornei! Sendo jovem e rebelde, de espírito selvagem, era a primeira
a dizer que ia deitar a sociedade abaixo. Prometi a mim mesma que nunca iria
cometer os erros que tanto receava mas, no fim, a desilusão foi maior que tudo.
Caiu tipo bomba no meu colo. Não esperava voltar a pensar daquela maneira,
ser uma idealista outra vez, não fui programada para isso!
A sociedade venceu a minha razão de ser. Tive que esquecer os
sentimentos para ser o que sou hoje. Mas o que é que eu sou hoje? Aos olhos do
povo, sou uma mulher bem sucedida, sem problemas, poderosa e segura de si.
Aos meus olhos, não sou nada!
Apunhalei-me a mim própria. Tentei enganar-me durante anos, tentando
só reconhecer a pessoa que era naquele momento. Acho que neste caso não
posso culpar ninguém por aquilo em que me tornei, porque isto, no fundo, é
tudo culpa minha.
Ninguém me tinha mudado se eu não quisesse. Parcialmente, o mundo
é que devia ser o culpado. Mas não. Não me influenciei pelo mundo, mas sim
pelas pessoas que me rodeiam.
Sinto nojo de mim mesma! No que eu me tornei? No outro lado que
recusava sempre vir a descobrir. A outra pessoa que receava vir a ser. Iludi-me
pelos prazeres da vida mas acabei por ver que esses prazeres não eram nada na
minha vida!
Joana Alvernaz, 9ºA

por Flávio Serpa, 8ºE

Por vezes na nossa vida não damos conta
do que gira à nossa volta. Dos amigos,
da família, das pessoas de que mais
gostamos. Só nos preocupamos
connosco. O mundo gira sem darmos
por ele. As pessoas de quem gostamos aparecem e desaparecem, algumas deixam
marcas profundas, outras apenas a saudade de voltar a vê-las.
Pessoas como tu deixam marcas muito profundas. Estás constantemente
comigo e não dou conta do significado que tens para mim. Cada palavra, cada olhar,
cada gesto... são coisas fundamentais no meu dia-a-dia.
Fazes-me falta. A tua palavra é o meu consolo, a minha paz. Às vezes não
sei o que tenho. Não dou valor ao quanto me ajudas. Depois, quando nos chateamos,
é que me apercebo o quanto dói não te ter comigo. Por isso, apesar de o saberes,
eu adoro-te, amigo, e preciso de ti. És a minha força, a minha coragem, a minha
luta. Só contigo a minha vida faz sentido.
Quero agradecer-te por todos os momentos que passámos, pelas vezes que
me fizeste sorrir quando eu queria chorar, pelas vezes que disseste Luta!, quando
eu queria desistir.
André, vais ser sempre especial para mim!
Ana Norte
(Por favor, publiquem. É uma homenagem ao meu amigo.)

O alimento para a mente é como o alimento para o corpo:
Os imputs nunca são os mesmos que os outputs.
Marshall Mclluen

A visita de Estudo à casa dos DAbney/ Assembleia

A nossa visita de estudo foi bastante
interessante:
Primeiro visitámos a Assembleia, já
conhecida pelos alunos em geral, passámos
pela sala de Plenário e a nossa guia explicou-nos alguns pormenores em relação à visita.
Depois conhecemos os jardins
exteriores e interiores, um dos quais não
conhecia (o que fica por trás da «The Ceadars
House»)
Achei os jardins muito bonitos, bem
7

tratados e organizados.
Após a visita à Assembleia visitámos
a casa dos Dabney, que foi dividida em duas
partes e uma delas vendida.
Gostei muito da visita, da organização
da casa, dos móveis das peças de decoração
e, em especial, do piano de cauda, que se
encontrava na sala, pois como estudo música
gosto de contemplar instrumentos musicais
e analisar a sua acústica.
Fiquei desiludida por saber que

muitos dos móveis eram recentes e que o
recheio original não existe no Faial, que se
saiba!
Em suma, gostei da visita porque
adquiri novos conhecimentos sobre a família
Dabney, sobre o seu património histórico-cultural e a importância que teve na história
da nossa ilha.
Ana Catarina Borges Rosa 12ºB/C Nº 431

de profs. em sala de aula
Professora Catarina Azevedo:
- Só quando a galinha cantar
- A Catarina cai pela janela. O que é? (Prof.)
- É benéfico. (César)
- As cobras são boas pessoas
- Um jovem louro alface
- Esbragalado
- Vou enforcar-me no primeiro pé de salsa que
me aparecer...
- O corrector vai-se amandar ao ar...
- O Fernando pessoa estava cátivo
- É uma expressão perfeitamente vomitiva...
- Um silêncio jeitoso
- Um nerd em todo o seu esplendor
- fúnebre e extravagante
- E eu tenho aqui 20 marmelos... Ah!
Desculpem! 20 pessoas
- Escrito em letras garravafais
- Eu gosto imenso quando me respondem
imenso!
- É na página 300 idiota (318)
- Tu não tens consciência consciente
- O Pernando Pessoa
- A gente respaxava os mais velhos
- Na nossa suicidade
- Vocês deixem uma margem na folha para eu
rosnar
- Metade dos barcos morriam no Cabo das
Tormentas
- Há os homens, as mulheres e os entremeios
- Emigrar prá estratosfera
- Quando eras pequeno deves ter sido embalado
contra a parede
Professora Paula Menezes
- O petrão e o carvóleo
- As aves têm uma característica específica
que é o albatroz
- O amadurecimento dos fritos (furtos)
- A finalização é finalizada
- Reprodução saxada
- O sapo, o cavalo e os pulmões
- ...e o xisto, que é outro tipo de droga
- O sangue passa às vavas (válvulas)
- Vocês quando vêm de mamas curtas para a
escola (mangas)
Professor António Moreno
- ...têm de fazer o purtfório
Professora Nélia Botelho
- Não roubar é errado
- Sofrem de sofrimento

Estou a fugir às minhas
responsabilidades. Por mais que tente estudar
não consigo tirar boas notas, o que faz com
que desista. Eu não sou assim, costumava ter
garra lutar pelo que queria.
Com ele não foi assim. Não lutei, foi
paciente, esperei que ele se decidisse; é normal,
pois uma relação como a nossa seria complicada.
O amor foi difícil mas conseguimos e ninguém
irá acabar com o que temos, pois iremos
ultrapassar todas as barreiras que se atreverem
a tentar derrubar-nos. Amo-te mesmo muito.
Como por vezes não é fácil, gostava de ter mais
força por ti e por todos os que confiam em
mim. Quero que continuem a lutar comigo por
aquilo que queremos pois, todos juntos, será
mais fácil.
Gostava imenso de ter-te de volta. Não
é fácil estar chateada com amigas, ainda por
cima por causa de uma cena que nem foi por
mal. Tu, em especial, posso chamar-te de Amiga,
ajudaste-me e fizeste de tudo para que eu
superasse aquele que foi o pior momento da
minha vida. Adoro-te, miúda. Para sempre. E
espero que um dia me perdoes por não ter
valorizado isso. Queria que tudo fosse mais
fácil e não queria magoar por vezes aqueles
que apenas me queriam ajudar; mas nem
sempre as coisas correm como deviam.
Para todos os meus amigos, as minhas
desculpas. Perdoem-me o que fiz e não devia
e o que devia e não fiz.
Se quiser partir, eu não vou deixar,
não me vou acostumar a um outro amor
pensando em ti.
Um abraço
Cláudia
As coisas já não são como costumavam ser
Falta algo dentro de mim
Mortalmente perdido isto não pode ser real
Não posso suportar este inferno que sinto
O vazio preenche-me
Ao ponto da agonia
As trevas crescem tomando a aurora
Eu era eu mesmo
Mas agora já não
Ninguém além de mim me pode salvar, mas é tarde
Agora eu não consigo pensar
Pensar porque eu devia tentar
O ontem parece nunca ter existido
A morte me acolhe carinhosamente
Agora vou dizer apenas adeus
Ass: Taz - 07-02-2008

Segunda-feira, 3 de Janeiro de 2008
Querida Maria,
Sei que tenho falhado com o meu
dever, mas o passar do tempo tem sido tão
agradável que não tenho tido necessidade
de te escrever.
A Carla tem passado os dias em minha
casa. O meu pai convidou-a a vir dormir cá
e já cá está há cinco dias.
Sinceramente, só agora é que estou
a descobrir o quanto a amo. Eu que dizia
que o amor estava a morrer e agora sinto-me melhor do que alguma vez estive na
vida.
Estes últimos dias foram sujeitos a
muitas emoções e a melhores estados de
espírito. Andei vagueando pelas largas ruas
e nunca encontrei nada nem ninguém para

Chega o Inverno, o tempo muda:
frio, chuva e algum vento marcam a estação
Para mim chegou a Constipação,
batendo à porta a perguntar se podia entrar.
Não estava com intenção de a abrigar, mas
tem de ser. Não somos as melhores amigas,
aliás, prefiro a saúde, mas damo-nos
razoavelmente bem (dentro do possível).
Já estou farta de passar o dia
inteiro a espirrar, com o nariz tapado e
sempre com o lenço na mão. Mas ela, a
Constipação, explicou-me que tinha de ser,
que estava só a fazer o seu trabalho.
Passamos o dia juntas. No Inverno ela
aparece, bate à porta e entra. No Verão,
tira férias.
É uma vida agitada, talvez um
pouco cansativa, mas a Constipação diz-me

me tirar daquele abismo. Por sorte, ela
ajudou-me e agora posso dizer que a dor
diminuiu um pouco.
Sinto-me agradavelmente bem perto
dela, apesar de, por vezes, não conseguir
conter as lágrimas. Espero estar a fazer
progressos em relação ao meu pequenino
problema. Mas sinto sempre algo a puxar-me para baixo, algo a fazer peso e a impedir-me de subir
Seja como for, vou tentar subir agora
que me sinto com forças suficientes para me
erguer mais um centímetro em busca da
felicidade. Sei que a conseguirei alcançar,
mas não hoje, não agora
Tua, Tamara
Neuza Nogueira, 9ºB

que gosta. No ano passado namorou com a
febre, mas não correu bem, a febre é muito
quente (demais, às vezes) e talvez um pouco
chata. Este ano disse-me que não queria
ninguém porque ia dedicar-se a cem por
cento ao seu trabalho. Que bom para ela e
que mau para mim
Normalmente damo-nos bem, mas
este ano já estou passada com o nariz a doer
e farta de andar com lenços para me assoar.
Talvez esteja a ser dura demais com a
Constipação, mas os medicamentos são a
minha última alternativa. Não são bons, mas
tem de ser. Pelos vistos estão a fazer efeito,
a Constipação fez as malas e vai-se embora
ainda esta semana.
Não vou sentir saudades, mas para
o ano está de volta
Mariana Salvador, 9º A
Sou a flor do amor...
Sou contra aquelas
Pessoas que se amam
Mas não querem admitir
Porque têm algum motivo para fazê-lo
Como por exemplo a idade,
Ou porque ele(a) são diferentes...
Mas não devem deixar para trás um amor...
Porque isso não se faz,
Porque algum dia
mais tarde se arrependerão...

Eu fecho os olhos, imagino como seria
Estar ao teu lado, ser alvo da tua magia.
És princesa, imperatriz do meu mundo
O meu sonho é passar contigo cada segundo
Cada hora, que se evapora entre os dedos.
És o meu fascínio,
A ti confio os meus segredos
Por ti corro o mundo, vou de lés a lés
Para mim és perfeita da cabeça aos pés.
Ao teu lado sinto-me seguro, rei do mundo
Nestas palavras expresso o meu sentimento mais profundo.
És tudo o que eu quero, és tudo o que eu sempre quis
Só contigo eu existo, só contigo consigo ser feliz
Provocas-me desaforo, meus sentimentos tu exploras
Contigo minutos parecem segundos, passam a voar as horas.
Não sei se isto é um sonho, não quero acreditar
Mas então se isto for um sonho, eu não quero mais acordar
Amo-te, Ticha

Ass: Silveira

Tu és a flor que brilha
No meu jardim,
Quando vou para lá
Para te regar...
Brilhas à noite
Com a luz da lua,
E durante o dia
com a luz do sol
Assinado:
Flor do amor

Recolha por Mariana Silva

Não!
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