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O Arauto está de novo na Escola. E em dose dupla!
Circunstâncias imponderáveis e inultrapassáveis obrigaram a esta opção de fundir numa edição única os dois números do jornal que 

estavam planeados para sair este ano letivo, um em janeiro e outro, agora, em maio.
Temos, por isso, um jornal maior no número de páginas e também mais diversificado, com mais motivos de leitura, apreciação e crítica.
Abrimos com uma seção nova, onde procuramos saber onde andam e o que fazem alguns dos nossos antigos alunos e professores. 
Perguntámos a muitos na escola “O que é que gostas mesmo de fazer?” e publicamos um muito interessante e variado leque de respostas.
Achámos também adequado propor àqueles que exerceram e exercem cargos de gestão e pedagógicos na nossa Escola uma reflexão 

sobre os desafios do futuro que se colocam à Manuel de Arriaga. As reflexões dos que aceitaram o nosso desafio ficam à consideração da 
comunidade escolar.

Continua bem viva a vontade da atual equipa coordenadora do Arauto em tentar devolver o jornal mais aos alunos, promovendo e 
incentivando a sua participação e colaboração. Melhorámos neste número, mas ainda estamos longe do que ambicionamos. 

Parece que foi ontem que começamos o novo ano letivo e já nos preparamos para em poucas semanas dizer adeus e desejarmo-nos 
mutuamente “Boas Férias”. Em poucas semanas alguns dos nossos alunos, depois de concluído o seu percurso na nossa escola, vão dar 
novos passos e avançar para etapas diferentes da sua vida. Que a escola, que esta escola, lhes tenha deixado uma marca positiva e que 
também eles possam dizer, como o diz nesta edição um dos nossos antigos alunos: “[a Escola Manuel de Arriaga] foi um dos elementos 
essenciais para que pudesse ser quem sou hoje, tanto a nível pessoal como profissional.”

A equipa coordenadora.
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Onde está agora o nosso ex-
aluno…

Estou na Universidade de Dundee, 
uma cidade no centro da Escócia.

Uma pequena apresentação da 
cidade…

Dundee é uma cidade à beira rio de 
uma beleza muito incomum na Escócia. 
Sendo uma cidade pequena, a vida 
citadina é muito centrada no que se vai 
passando na universidade e, portanto, 
tem um ambiente muito amigável 
para um estudante universitário. 
Outra das características de Dundee 
é o clima, que, ao contrário do que é 
costume na Escócia e no Reino Unido, é 
dominado pelo Sol, e a temperatura na 
cidade está sempre dois ou três graus 
acima de outras cidades do país. Para 
resumir, Dundee é uma cidade muito 
acolhedora para quem vem do Faial. 

O que faz? 
 Estou a estudar Neurociências. 

 Foi esse o curso sempre 
ambicionado e sonhado?

Apesar de durante a maior parte 
do meu percurso no secundário eu 
não ter noção disto, no fundo o curso 
que eu sempre quis foi Neurociências, 
portanto creio que se pode dizer que é 
aquilo com que sempre sonhei.

Como foi passar do sonho à 
concretização?

O processo de concretizar este meu 
sonho foi muito gratificante, porque 

tive em mente ao longo de todo ele 
que estava a trabalhar para o futuro 
que mais ambicionava, e, quando se 
tem consciência disto, tudo fica muito 
mais fácil. 

E como é a vida do dia a dia?
 É um quotidiano bastante 

diferente, não só por estar no ensino 
universitário mas também por estar 
num país diferente, mas no geral é 
muito centrado, obviamente, na parte 
académica, havendo uma componente 
de convívio e de adesão a atividades 
extracurriculares que está muito 
presente e que eu considero ser 
essencial para a boa saúde mental dos 
alunos.

 
De que forma é que a ESMA o 

marcou como aluno?
Eu passava muito tempo na escola, 

por causa de todas as atividades que 
tinha para além das aulas, portanto 
eu via a ESMA não como aquele típico 
inferno em que as aulas são uma 
tortura e que se quer abandonar o mais 
depressa possível mas sim como um 
espaço onde podia estar com os meus 
amigos e fazer muito mais para além de 
ter aulas. Penso, portanto, que a ESMA 
me marcou principalmente porque lá 
me desenvolvi enquanto pessoa.

Uma experiência inesquecível da 
ESMA?

 É um pouco difícil selecionar 
apenas uma experiência na ESMA, em 
seis anos muitas coisas acontecem. 

Talvez as atuações do “Sortes à Ventura”, 
poder fazer teatro à frente de quase 
toda a população escolar é uma 
experiência única e que vale muito a 
pena ter.

E uma negativa?
 Isto das experiências negativas é 

sempre mais complicado... Sem querer 
ser rancoroso vou dizer apenas que 
há professores com quem nos damos 
melhor e outros com quem nos damos 
pior. Professores com quem nos damos 
mal é um experiência não muito 
positiva.

 Aquilo que mais gostava na 
ESMA….

A melhor coisa da ESMA eram, sem 
dúvida, as pessoas que lá estavam, 
desde professores que agora considero 
amigos a colegas cuja amizade levarei 
para a vida, foram todos eles que 
tornaram este percurso muito mais 
divertido. 

Aquilo que decididamente 
detestava na ESMA era…

Obviamente que, como temos 
aqueles colegas fantásticos que nos 
alegram os dias, também temos 
aqueles que se divertem a piorar as 
vidas dos outros. Creio que isso foi o 
que sempre me incomodou mais na 
ESMA, mesmo que não fosse comigo 
tentava sempre parar situações desse 
género. 

 A minha experiência universitária 
não é muito extensa, é de apenas um 

semestre, mas passei por uma situação 
que considero ser relevante contar 
aqui. Numa das disciplinas práticas que 
tive no primeiro semestre estava num 
grupo com uma rapariga que, no início, 
me irritava muito, porque parecia ser 
aquele tipo de pessoas que passava 
as aulas a dar graxa aos professores 
e tinha um interesse excessivo por 
tudo. No fundo, achava-a um bocado 
estranha porque ela tinha uma atitude 
em que tentava demasiado, chegava a 
ser um bocado obsessiva, e eu achava 
que a universidade era um ambiente 
que não devia ser tão extremo. Depois 
vim a saber que ela já tinha estado 
na universidade, tinha saído, ido para 
uma espécie de universidade mais 
simples, saído dessa, trabalhado 
durante algum tempo, e agora estava 
a voltar à universidade. E, de repente, a 
postura dela de se interessar por tudo 
começou a fazer sentido, porque ela 
queria aproveitar ao máximo aquela 
oportunidade que lhe estava a ser dada 
novamente. Creio que o que pode ser 
apreendido desta história é aquela 
velha máxima de “não julgar um livro 
pela capa”. Por favor não o façam, eu 
fi-lo e arrependi-me muito da forma 
como tratei essa rapariga inicialmente.

 
Uma mensagem aos alunos da 

ESMA de hoje…
A única coisa que vos peço que 

façam é algo que já disse a bastantes 
pessoas, que é “antes de decidirem 
o vosso futuro explorem o que o 
mundo tem para vos dar”. Não se 
verguem ao tipíco percurso académico 
português de ir para a universidade em 
Portugal sem sequer considerar outras 
alternativas, porque a vida perfeita 
para vocês pode estar fora de Portugal. 
Portanto, explorem, vejam o que é que 
podem ter noutros países, e só depois 
disso, quando tiverem noção de todas 
as vossas opções, tomem uma decisão. 

Qual a sua música preferida?
Pedra Filosofal, de Manuel Freire.

Qual é o filme da sua vida?
Inception.

Um programa de TV que tenta 
não perder?

The Orville.

Desporto que pratica ou praticou?
Pólo aquático.

Hobby preferido?
Ler.

O livro que mais gostou de ler?
Toda a triologia original de Mistborn. 

O livro que está na sua mesa de 
cabeceira?

The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.

Nome:
André Costa
Idade:19
Ocupação: 
Estudante

Afinal...
o que é feito do…?

Estou na Universidade de Dundee, uma cidade no centro da Escócia.
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Nome: 
Carlos Flávio da Silva Gomes Lobão
Idade: 34
Profissão: 
Piloto de Linha Aérea 
Formação académica: 
12º ano, 
Curso Integrado de Piloto de Linha 
Aérea 
(Escola de Aviação Aerocondor), 
Frequência no curso de Licenciatura 
Biologia Marinha (UAC). 

Onde está agora o nosso ex-
aluno…

Na Ilha de São Miguel.

Porque não regressou ao Faial? 
Devido à inexistência de 

oportunidades de trabalho, no ramo 
em causa. 

Pensa um dia regressar ao Faial?
Pouco provável, somente 

esporadicamente para matar saudades.

O que faz? 
Piloto de Linha Aérea, na SATA Air 

Açores, exercendo as funções de piloto 
comandante.

Foi essa a profissão sempre 
ambicionada e sonhada?

Desde tenra idade.

Como foi passar do sonho à 
concretização?

Obviamente foi extremamente 
gratificante, mas foi um processo que 
envolveu muita dedicação e estudo.

E como é a vida do dia a dia?
Excitante, oscilando entre voos 

relativamente calmos e aqueles em 
que a adrenalina atinge altos níveis, em 
função das condições atmosféricas e 
das características da pista.

De que forma é que a ESMA o 
marcou como aluno?

Foi um dos elementos essenciais 
para que pudesse ser quem sou hoje, 
tanto a nível profissional como pessoal.

Uma experiência inesquecível da 
ESMA?

A feira da ciência realizada na 
disciplina de TLQ, pela professora 
Carvalhinho. Nessa feira,fui responsável 
por desenvolver combustível sólido 
de foguete e explicar os princípios da 
aerodinâmica de voo e física orbital.

E uma negativa?
Nada em particular.

Aquilo que mais gostava na 
ESMA…

A familiaridade entre alunos/
professores.

Aquilo que decididamente 
detestava na ESMA era…

Praticar futebol nas aulas de 
educação física, quando se podiam 
fazer tantos outros desportos.

 
Um episódio da vida profissional 

que mereça ser partilhado… 
Sem dúvida o primeiro voo que 

fiz como co-piloto na Sata Air Açores. 
Basicamente a concretização de um 
sonho pelo qual ansiava desde criança.

Uma mensagem aos alunos da 
ESMA de hoje…

Com trabalho e sacrifício todos 

os sonhos podem ser alcançados, até 
mesmo aqueles que todos dizem ser 
impossíveis.

Qual a sua Música preferida?
Danger Zone, Top Gun

Qual é o filme da sua vida?
Top Gun

Um programa de TV que tenta 
não perder?

Raramente vejo televisão

Desporto que pratica ou praticou?
Ciclismo, trail, escalada e alpinismo

Hobby preferido?
Mergulho e viajar

O livro que mais gostou de ler?
Um Ponto Azul Claro, Carl Sagan

O livro que está na sua mesa de 
cabeceira?

The Lone Survivor, Mark Luttrell
The Cyclist´s Training Bible, Joe Friel
                   Steve House e Scott 

Jonhston

E do…?
Na Ilha de São Miguel.
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Onde está agora a nossa ex-
colega…

Agora vivo em Lagos, a cidade onde 
nasci e cresci até ter ido estudar para a 
Universidade.

O que faz?
Atualmente leciono na Escola 

Secundária Gil Eanes. Esta é a sede de 
um agrupamento de escolas que tem 
o mesmo nome e foi uma das escolas 
onde estudei. Hoje funciona num novo 
edifício que foi construído há cerca de 
treze anos. É uma escola de dimensão 
média. Conta com cerca de seiscentos 
alunos e sessenta professores. Tem um 
ambiente muito tranquilo e por isso 
muito favorável à atividade docente. 
Nela, praticamente, todos se conhecem, 
criando um ambiente quase familiar. As 
condições materiais são boas, mas não 
tão boas como as da Manuel de Arriaga.

Uma pequena apresentação 
cidade onde está…

A cidade fica situada no Sul de 
Portugal continental, junto ao mar, 
no Algarve e a cerca de trinta km a 
leste de Sagres. É uma cidade antiga 
com registos da presença humana 
que remontam a cerca de 2000 a.c, 
sendo, nessa altura, conhecida por 
Lacóbriga. Posteriormente foi ocupada 
por romanos e muçulmanos, entre 
outros. É uma cidade que esteve ligada 
ao alargamento do conhecimento 
do mundo levado a cabo por nós, 
portugueses, no século XV. Do porto da 
cidade partiram algumas expedições 
rumo a África. De Lagos é o célebre 
navegador Gil Eanes, o primeiro a 
navegar para além do Cabo Bojador 
sob as ordens do Infante D. Henrique. 
Pela cidade, também, terá passado, 
em 1578, a expedição conduzida por 
D. Sebastião que o levou ao Norte de 
África e à Batalha de Alcácer Quibir. 
Por conseguinte, a cidade é rica em 
História e esta está patente quer nas 
estátuas que perpetuam a memória dos 
seus protagonistas quer nos diferentes 
edifícios que a ela se associam. Hoje, 
Lagos vive essencialmente do turismo. 
No verão a população da cidade quase 
duplica com milhares de turistas que, 
atraídos pelas temperaturas elevadas e 
pelas inúmeras praias, a visitam. Além 
disso, dispõe de uma vida noturna 
muita agitada que atrai muitos jovens. 
A localização geográfica junto ao mar e 

a marina aproximam, no aspeto, Lagos 
da Horta. 

Foi professora na ESMA durante 
quanto tempo? 

Vinte e um anos.
Saí da ESMA devido à vontade de 

regressar à minha terra, ao local onde 
nasci e estudei, como já referi, e no 
qual se encontram a minha família e 
amigos de infância. Fui para o Faial por 
razões profissionais e, como sucede 
com a grande parte das pessoas que 
abandonam o seu local de origem 
por esse tipo de motivos, tive sempre 
vontade de regressar. Foi o que agora 
aconteceu. 

À distância e com a experiência 
que tem de outras escolas, como 
avalia comparativamente com elas a 
ESMA?

O facto de ter trabalhado durante 
muitos anos na ESMA, indicia que não 
tive oportunidade, alguns diriam a 
felicidade e eu também, de conhecer 
muitas escolas. Por conseguinte, não 
tenho muitos termos de comparação. 
Assim, o que posso dizer é que foi uma 
experiência muito boa e agradável. 
Contei sempre com o apoio e amizade 
dos colegas e da gestão da escola, o que 
tornou o trabalho fácil e agradável, tal 
como referi. 

De que forma é que a ESMA a 
marcou como docente?

O trabalho na ESMA marcou-me de 
todas as formas que se possa imaginar. 
Não esqueçamos que nela trabalhei 
vinte e um anos. O melhor de mim foi 
construído aí. O melhor e o menos bom 
da minha vida profissional foi aí que 
aconteceu. Porém, quero enfatizar que 
o balanço foi muito positivo. Contei 
sempre com o apoio e a amizade de 
todos. A ESMA foi, e será sempre, um 
“pedaço” muito grande da minha vida. 
Um pedaço bom… construído com 
alunos, colegas/amigos e funcionários 
da escola.

Uma experiência inesquecível da 
ESMA?

Foram muitas as experiências boas, 
divertidas e compensadoras que aí vivi. 
Vou contar uma que está diretamente 
relacionada com as aulas e os alunos 
e revela o sentido de humor que 

estes muitas vezes têm e nos deixam 
perplexos com a capacidade que têm 
de dar a volta às situações, tornando-
as divertidas. Certo dia, ainda no velho 
edifício da escola, na sala conhecida 
pelo anfiteatro, em concreto o que 
se localizava no edifício velho, estava 
um aluno reclinado na cadeira com 
as pernas esticadas, ou seja, numa 
posição que me pareceu totalmente 
desadequada. Por essa razão disse-lhe: 
“Sente-se bem!”. O aluno de imediato 
respondeu: “Sim, professora! Estou 
ótimo. Obrigada”.

E uma negativa?
Não houve experiências que devido 

à sua natureza ficassem registadas 
como negativas. Houve momentos 
menos simpáticos como é natural na 
vida de todas as pessoas, em todos os 
lugares e em todas as profissões, mas 
nunca momentos ou experiências que 
pudessem ser classificados dessa forma. 

Aquilo que mais gostava na 
ESMA….

Aquilo que mais gostava era do 
espírito de amizade e de entreajuda 
que aí vivi. Gostei da organização e 
das pessoas que conheci e com quem 
trabalhei. Refiro-me a todos: alunos, 
colegas e funcionários. 

Aquilo que decididamente 
detestava na ESMA era…

Não há nada para mencionar neste 
aspeto, não há nada que decididamente 
detestasse na ESMA.

Uma mensagem à ESMA de hoje…
A minha mensagem para a Escola vai 

no sentido desta continuar a ser aquilo 
que era no tempo em que a deixei, isto é, 
uma Escola dinâmica, aberta, simpática, 
tolerante e justa para todos. Uma escola 
onde era bom trabalhar e da qual sinto 
saudades. 

Para a conhecer melhor

Qual o conteúdo do Programa que 
mais gosta de ensinar?

- Os conteúdos que mais gosto 
de lecionar são as revoluções liberais, 
especialmente a revolução liberal 
portuguesa.

E da nossa ex-colega…?
Qual a sua Música preferida?
- Não tenho um estilo de música 

preferido. Aprecio música de diversos 
estilos, tais como a Rock Pop e erudita.

Qual é o filme da sua vida?
- É difícil escolher um filme favorito. 

Vou por isso indicar aquele que me 
marcou quando era adolescente. Foi 
Splendour in the Grass.

Um programa de TV que tenta não 
perder:

- Não vejo televisão.

Desporto que pratica ou praticou:
- Faço cardiofitness. 

Hobby preferido:
- Ler.

O livro que mias gostou de ler:
- Tal como com os filmes vou indicar 

aquele que em primeiro lugar me 
deixou maravilhada e por essa razão o 
tenha relido há cerca de dois anos. Foi 
As Vinhas da Ira. 

O livro que está na sua mesa de 
cabeceira:

- O volume III de Em Busca do Tempo 
Perdido, Marcel Proust.

Nome: Margarida Velhinho
Idade: 51 anos
Professora da ESMA de 1996 a 
2017
Formação académica: 
Licenciatura em História, 
Variante de História da Arte 
– Ramo Educacional
Grupo de Lecionação: 400
Professora há 25 anos

Agora vivo em Lagos, a cidade onde nasci e cresci até ter ido estudar para a Universidade.
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No reino do que eu gosto mesmo de fazer, sou uma privilegiada e a verdade é 
que gosto mesmo de fazer muuuuuuuitas coisas: teatro, ler, viajar, andar a pé, ver 
boas séries e bons filmes, ouvir música, conversar, rir, aprender, ensinar, partilhar. 

Como me pediram para escrever sobre uma em particular, vou destacar uma 
coisa, sem remorsos em relação a qualquer uma das outras: gosto mesmo de ser 
professora! E sou professora de uma das mais bonitas, antigas e importantes 
disciplinas da humanidade: FILOSOFIA! É um gosto e um prazer imenso apresentar 
esta área aos alunos, em particular aos do 10º ano. Gosto de apreciar a curiosidade 
e o espanto no seu melhor, do «ah… é isso mesmo! Nunca tinha pensado nisto 
antes!...». Gosto de os ver atentos a tudo, de deixarem o conforto das suas «cavernas» 
e de abraçarem, sem medo, o conhecimento de coisas novas. Gosto de os ouvir 
dizer «Não!», não apenas «porque sim», mas porque sabem o que dizem e por que 
o dizem. Gosto de os ver despertar para um admirável mundo novo, que todos os 
dias lhes coloca desafios e provocações. Gosto de os ver argumentar e a não serem 
indiferentes àquilo que os rodeia. Gosto de os ver e ouvir discutir com entusiasmo e 
afinco assuntos importantes e menos importantes. Gosto tanto de os ver, finalmente, 
compreender e levar a sério frases como «Conhece-te a ti mesmo» e «Só sei que nada 
sei».  E gosto de ouvir frases originais e sentidas como: «Professora, somos filósofos 
amadores, mas somos filósofos!» (autor Bruno Ávila, 10ºB, 2017/2018)

Como não gostar mesmo de fazer isto tudo e contribuir para o crescimento de 
jovens de 15, 16 anos? Impossível não gostar. Simples assim. 
 

Maria Miguel Marques 

Recordo com saudade a solenidade com que o meu avô vestia a sua melhor 
fazenda para em dia de eleições, afirmar a democracia. Recordo igualmente o orgulho 
com que anunciava na sua pronúncia minhota a consumação do ato, lembrando: «já 
fui botar o voto». Depois, ia para o cruzamento da rua, onde se juntava a outros avôs. 
Nunca lhe escutei tendência ideológica o que me fazia valorizar ainda mais o seu ato. 

Na juventude, pela mão de Camilo Castelo Branco, recordo o intragável 
encontro que tive com Calisto Elói de Silos e Benevides de Barbuda, que ascendeu 
vertiginosamente no mundo da política. Calisto Elói era proprietário de uma 
retórica invejável, centrada no NÓS e em valores que não praticava, para alimentar 
as necessidades do seu EU. A desmedida vaidade e ambição, apenas saciável pelos 
luxos sociais e alta-costura lisboeta, acabaram por provocar a queda do anjo. * 

Mais tarde, já a viver no Faial, em 2009, decidi abandonar a crítica fácil e gratuita 
da mesa do café, quebrando o conforto da retórica descomprometida e integrei a 
lista de um partido político à Junta de Freguesia de Pedro Miguel. O desafio ainda 
hoje se mantém, agora como militante e na Assembleia Municipal da Horta. 

Ao longo do caminho fui percebendo que é tão relevante o trabalho de quem 
vence eleições, como o desempenho e missão da oposição! Aprendi que, quando a 
causa é justa e devidamente fundamentada, mesmo na oposição, é possível deixar 
obra. Identificada uma causa, o desafio é encontrar o caminho e a estratégia para a 
concretizar e isso motiva-me. 

Assim, ocorreu a recente alteração ao regulamento da câmara municipal para apoio 
a jovens estudantes no ensino superior, pondo fim ao impedimento dos bolseiros 
camarários beneficiarem de outros apoios financeiros complementares, como aliás 
é prática nas restantes câmaras açorianas. Foi igualmente gratificante conseguir um 
aumento do financiamento municipal para as juntas de freguesia em 2019.

Outros desafios marcam a atualidade do nosso futuro coletivo, e motivam a busca 
de soluções políticas para: melhorar o serviço prestado pela SATA e o famigerado 
aumento da pista do aeroporto; evitar a degradação da Baía da Horta por via do 
desarranjo do nosso Porto; conseguir a construção da variante à cidade da Horta e 
melhorar a rede viária municipal e regional, entre outros assuntos. No poder ou na 
oposição, estes são alguns dos grandes desígnios desta comunidade que vive no 
Faial e em que a participação na vida política pode e deve ajudar a concretizar de 
forma efetiva. 

Esta minha paixão continuará, no café ou no contexto público, sem confundir 
oportunismo com o desejável sentido de oportunidade, por respeito a todos os netos 
e avôs e lembrando o exemplo pedagógico de Calisto Elói e a sua vaidosa estratégia 
populista, que infelizmente não escolhe ideologia e se mantém muito atual!

 * A Queda de um Anjo, obra de Camilo Castelo Branco, escrita em 1865 e disponível 
gratuitamente em http://luso-livros.net/

Hugo Parente

EU, NÓS e o meu gosto 
pela POLÍTICA!

O que eu gosto 
mesmo de fazer ?

Perante esta questão, surge-me um leque grande de hipóteses… com efeito, 
eu, como professora, faço exatamente aquilo que gosto e isso é do melhor que 
pode acontecer a qualquer ser humano. No entanto, tenho, ao longo dos anos, 
manifestado grande interesse por áreas bastante díspares. Deste modo, a música 
sempre me acompanhou e acompanha, felizmente! Mas outro interesse surgiu 
ao longo dos anos… a equitação e os cavalos! Desde sempre que os cavalos me 
fascinavam pelo sua elegância e beleza, mas nunca tinha tido oportunidade de 
contactar com este maravilhoso animal. Por isso, a partir do momento em que tive a 
oportunidade de adquirir um cavalo foi o concretizar de um sonho! Aprendi a montar 
e tive a grande alegria de ver o meu filho mais velho a se tornar num cavaleiro! O 
mundo dos cavalos passou a fazer parte da minha vida! Tornei-me juiz de Ensino 
(Dressage), ou seja, avalio a prestação do cavaleiro e do cavalo em provas de Ensino, 
que é uma modalidade onde se executam vários exercícios a passo, trote e galope e 
onde a ligação entre o conjunto deve ser evidente. Não há dúvida que a elegância, a 
flexibilidade, a atitude e os andamentos do cavalo conquistam qualquer um e, a mim, 
cativaram de tal forma que só lamento não ter o poder financeiro para poder usufruir 
totalmente desse mundo! No entanto, continuarei a dedicar uma parte da minha 
vida à equitação e a encantar-me com a beleza e a graciosidade destes animais! 

Ilídia Quadrado

O QUE GOSTO MESMO DE 
FAZER?

O QUE É
QUE GOSTAS
MESMO
DE FAZER ?

Esta minha paixão continuará, no café ou no contexto público

como professora, faço exatamente aquilo que gosto

sou uma privilegiada e a verdade é que gosto mesmo de fazer muuuuuuuitas coisas
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Sempre disse que sou professora por vocação. É mesmo assim, tenho a sorte de 
fazer aquilo que sempre quis fazer, no local que escolhi para viver. Vivi o entusiasmo 
dos anos iniciais da minha profissão, em que a preparação das aulas ocupava grande 
parte do meu horário, e a energia de um início de carreira permitia abraçar todo o 
tipo de projetos. Desde cedo percebi a importância de pertencer a um sindicato de 
professores e logo no início sindicalizei-me. Entre muitos objetivos e deveres, um 
sindicato existe para defender os direitos dos seus associados, quer individualmente, 
quer como classe profissional. Ora, se eu gostava tanto da minha profissão, se 
pretendia dar o meu melhor todos os dias, também queria garantir desde cedo os 
meus direitos profissionais e lutar para conquistar outros. E assim fiz. Revejo-me 
totalmente nas ações do meu sindicato e sinto que estou, enquanto profissional, 
protegida. Infelizmente, devido a muitos fatores, os professores são uma das classes 
profissionais que veem os seus direitos muitas vezes esquecidos, ultrapassados. Com 
o passar dos anos fui-me apercebendo cada vez mais disso, o que fez crescer em 
mim uma vontade denunciar esses atropelos e de lutar pela dignidade da minha 
profissão. Descobri assim uma “nova paixão”. A de lutar pela defesa dos nossos 
direitos profissionais, a de ajudar a preservar a nossa dignidade profissional, a de 
auxiliar os colegas nos momentos que necessitam, esclarecendo e informando. 
Neste sentido, a melhor forma de “dar asas” a esta minha outra paixão seria participar 
no movimento sindical, o que se veio a concretizar com a integração na direção 
da área sindical da Horta do Sindicato de Professores da Região Açores. Todos os 
dias procuramos ajudar os professores que nos questionam com dúvidas sobre a 
carreira, sobre o contrato de trabalho ou outros temas relacionados com estes. 
Estamos atentos às posições tomadas pelos governantes, procurando esclarecer os 
colegas. Quando necessário, tomamos posição sobre diversos assuntos da área da 
educação. Organizamos ações de esclarecimento para os docentes sobre questões 
relacionadas com os seus direitos e carreiras. Estamos na primeira linha quando há 
injustiças ou até ilegalidades a acontecer. E sempre que necessário, organizamos 
várias formas de protesto para manifestar o nosso descontentamento, o mesmo é 
dizer, quando os nossos direitos profissionais são atacados. Ao longo dos anos temos 
assistido a um aumento enorme nos deveres dos professores. A carga de trabalho, de 
responsabilidades depositadas na escola e nos seus profissionais aumentou muito. 
Tenho a convicção de que, para uma escola funcionar bem, para cumprir bem a sua 
difícil missão, terá que ter também professores motivados e realizados, e isso só é 
possível se forem salvaguardados os seus direitos profissionais, conquistados por 
tantos antes de nós. Contribuir para que isso seja uma realidade é, a seguir ao desafio 
da profissão de professor, outra vertente que me apaixona.   

Paula Decq Mota

Em 1966, entrei para a Escola Primária. Esta situava-se à Rua da Praça mais ou 
menos no centro da freguesia dos Flamengos, embora a principal Escola Primária da 
freguesia - Escola Dr. Oliveira Salazar-, inaugurada em 1932, se situasse a cerca de 500 
metros, na Rua da Travessa. Um sinal de que o número de alunos da freguesia que 
então frequentavam as instalações da Travessa havia obrigado ao aluguer da casa 
onde funcionava a Escola da Praça.

Aí tive como professor Manuel Vieira Gaspar, que, entre muitas coisas – visitas 
a várias partes da freguesia, feitura de árvore de Natal e Presépio, com distribuição 
de rebuçados pelos alunos, por um Pai Natal vestido a rigor, que por acaso era eu, 
passeio final de ano ao Largo Jaime de Melo, jogatanas de futebol aos sábados no 
campo de jogos da freguesia – nos trouxe o gosto pelos selos. Só anos depois é que 
a palavra filatelia passou a fazer parte do meu vocabulário.

Mas voltemos àquele ano letivo de 1966-1967. Adiantamos que nos outros três 
anos de primária os selos desapareceram do nosso quotidiano, assim como outras 
atividades. Mas com outro Manuel Gaspar ganhámos muito em conhecimento, que 
se pode traduzir no saber ler, escrever e contar. Manuel Vieira Gaspar, depois de nos 
explicar o que era um selo e do gosto que tinha por eles, perguntou: “Quem gostaria 
de lhe arranjar selos”. Acrescentou que aos três que lhe conseguissem mais selos 
daria um “prémio”.

E lá fomos à cata de selos: as nossas avós Alice do Arrife e Marquinhas Correia, 
e a nossa tia Albertina Lindinha ofereceram-nos selos que recebiam, sobretudo 
as primeiras, da América e a segunda das províncias portuguesas de Angola e 
Moçambique. Não sabemos o total de selos que conseguimos. Sabemos que passou 
de um milhar, e por isso fomos aquele aluno que mais selos conseguiu. Pouco mais 
do que o segundo, o nosso amigo Gilberto do Sr. Lourenço, como era conhecido, que 
vivia à Ramada. Pai da minha colega na ESMA, Ana Jorge (Geografia). Já não recordo 
o terceiro colega.

O meu prémio era constituído por um conjunto de selos, para começar a minha 
coleção, e por uma imagem feita a carvão, da sua autoria, que se junta a este pequeno 
arrazoado. Ao Gilberto selos para a sua futura coleção.

Nos anos seguintes, fomos arranjando uns selos que, um dia, demos à Maria 
Emília – a Emilita, que vivia na Rua da Travessa –, numa altura em que o nosso gosto 
pelo colecionismo estava virado para os cromos da bola.

A partir de 1993, voltámos a esse velho gosto pelo colecionismo filatélico, 
afirmando-se como um passatempo, um vício e uma ferramenta de trabalho. 
Esse gosto tem um nome: CLUBE DE FILATELIA O ILHÉU, DA ESCOLA SECUNDÁRIA 
MANUEL DE ARRIAGA. Hoje com 25 anos.

Carlos Lobão.

Perguntaram-me o que é a minha paixão e que escrevesse sobre isso.
Pensei um pouco e percebi que não iria ser fácil.
Acho que tenho várias paixões, ao longo do tempo fui experienciando várias 

coisas, mas só depois percebemos como é que elas são verdadeiramente.
Gosto de contagiar os outros positivamente com o movimento.
Por vezes, pensamos não ser capazes e sentir que somos capazes de fazer algo é 

maravilhoso, faz de nós pessoas mais confiantes e positivas.
Os sonhos e objetivos de cada um não têm uma dimensão pré-definida, um 

pequeno gesto pode fazer toda a diferença.
Paula Sousa

Sempre disse que sou professora por vocação.

Perguntaram-me o que é a minha paixão e que escrevesse sobre isso.

O gosto não se 
discute.

E lá fomos à cata de selos

MESMO
DE FAZER ?

MESMO
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Eu adoro ouvir música, é com ela que me perco. A música leva-
me em viagens sentimentais muito fortes, é o meu porto seguro. 
É com ela que eu esqueço aquela que é, por vezes, uma realidade 
dura e cheia de sofrimento. A música faz parte de todo o meu dia, 
de todas as minhas memórias e de todos os meus sentimentos. 
Ouvir música é o meu refúgio!

Catarina Oliveira 11ºB

Eu gosto de ler. Ler traz muitas vantagens: melhora a ortografia, 
expande o teu vocabulário e, o que eu considero mais importante, é 
uma forma de te libertares. De facto, quando lês, transformas-te em 
outra pessoa, tens outra vida, os sentimentos dessa personagem 
transformam-se nos teus. Ler é uma maneira de colocar em pausa a 
tua vida por alguns momentos e pode dar-te uma nova perspetiva 
sobre ela. 

Beatriz Silva 11ºB

O que eu gosto mesmo de fazer é pegar no meu saxofone e 
tocar qualquer coisa, pois, quando começo a tocar, não quero 
parar! Perco-me na música e é como se todos os meus problemas 
desaparecessem e eu entrasse num mundo só meu, em que nada 
nem ninguém consegue me arrancar de lá. É como se fosse o meu 
cantinho seguro. 

Nicole Escobar 11ºC

Uma das coisas que gosto mais de fazer é trabalhar num projeto 
criativo, sobre um tema do meu interesse ou interesse de um grupo. 
Por exemplo, gosto de recriar certos mundos de ficção ou fantasia, 
de um jogo ou série, através da modelação 3D, de desenho digital, 
de um mapa para um jogo de vídeo e partilhá-lo na internet. Gosto 
de o fazer porque preciso diariamente de “libertar” as minhas 
ideias e sempre quis fazer o meu próprio universo e que as pessoas 
gostassem e usufruíssem dele, como muitos de vós fazem com, 
por exemplo, um livro, uma série, um jogo, etc, e esta é uma das 
maneiras mais fáceis de o fazer de momento.

Beatriz Barreto

O que eu gosto mesmo é do atletismo. Quando eu corro, é 
como se nada mais existisse, sou só eu e toda a pista; eu contra 
o tempo. Sinto como se todos os meus problemas e todas as 
coisas que correram mal nesse dia desaparecessem e esse é o 
único instante em que sinto felicidade pura. É algo que nunca 
senti e possivelmente nunca mais vou sentir. O atletismo foi o meu 
primeiro amor, disso tenho eu a certeza. 

Alice Sá da Bandeira 11º B

Aprender, porque a aprendizagem traz-nos algo novo e útil para 
a nossa vida, ou seja, não há nada pior do que ficar preso numa 
situação repetitiva, prolongada, ignorante da nossa atualidade. 
A aprendizagem é o que nos faz crescer enquanto profissionais e 
pessoas; a aprendizagem é o que nos faz manter a vela acesa; a 
aprendizagem é o que nos leva a ser melhor de ontem para hoje. 
Concluindo, aprender é crescer e, não querer estar aberto a essa 
aprendizagem é o mesmo que parar o nosso crescimento. 

Bruno Ávila 11º B

O que eu gosto mesmo de fazer é pegar no meu saxofone e tocar qualquer coisa

O que eu gosto mesmo de fazer é de jogar videojogos. Quando eu 
jogo, sinto-me livre de fazer qualquer coisa como uma personagem 
em que eu me projeto. Quando estou a jogar, sinto que estou a fugir 
à realidade e sinto-me entretido e feliz.  Quando eu jogo, também 
posso sentir quase todos os sentimentos possíveis. Mas, mesmo 
que eu me sinta livre, também sinto que existem barreiras que não 
consigo ultrapassar.

Sérgio Dias 11ºC

Há várias coisas que eu gosto muito de fazer, porém, um dos 
meus maiores passatempos é, definitivamente, desenhar.  Porquê? 
Deixem-me explicar. Quando eu era mais nova, estava cheia de 
sonhos. Imensos sonhos, mas praticamente nenhuma forma de 
trazê-los para a vida real. Por incrível que pareça, a escrita não era 
suficiente para mim. Eu queria poder ver os meus sonhos, não 
apenas lê-los. Ao aprender a desenhar, eu posso finalmente refletir 
os meus sonhos para a via real, para o papel. É quase como um 
sonho tornado realidade (literalmente).  Outra coisa de que gosto 
imenso no desenho é a variedade de estilos. Uns desenham de 
uma maneira, outros desenham de outra maneira. A forma como os 
artistas desenham as personagens e sombreiam os seus desenhos 
são umas entre várias coisas que os tornam únicos.  Em suma, estes 
são os motivos por que eu adoro desenhar.

Joana Campinas 11ºD

O que eu gosto mesmo de fazer é praticar desporto, porque é 
muito benéfico para a saúde. É uma maneira de me distrair e sair 
da rotina do dia a dia. Fazendo competição, aprendo muita coisa, 
desde o respeito, o companheirismo e muitos conhecimentos sobre 
o desporto. Gosto mesmo de fazer desporto! Atualmente, pratico 
esgrima e “trail”. Na esgrima, aprendo a respeitar o adversário e no 
“trail” (corrida) sinto-me bem de várias formas.

Rui Tânger 11ºD

O que eu gosto mesmo de fazer é andar de mota! O vento na 
cara ajuda a desanuviar e a esquecer os problemas – consigo arejar 
as ideias. Vou sempre para sítios que nunca fui (sozinho, a mota e a 
estrada). Ajuda-me isolar da confusão do dia a dia, basta ter gasolina 
e óleo para o motor! É relaxante!

Rúben Dias 11ºD
 

Desde pequeno que pratico desporto. Desde o basquetebol ao 
futebol, andebol e, agora, voleibol. Pratico desporto não só pelo facto 
de exercitar os músculos, mas também pela convivência entre equipa. 
O espírito de equipa e o facto de ser um desporto coletivo faz com 
que nós possamos crescer individualmente e amadurecer. Trabalhar 
em equipa faz-nos preparar o nosso futuro enquanto “trabalhadores”, 
porque pode surgir o cenário de estarmos empregados numa 
empresa onde é necessária cooperação entre colegas. Em suma, o 
desporto, para além de nos manter ativos fisicamente, também nos 
prepara para o futuro profissional entre outras vertentes.

Miguel Silva 11ºD

GOSTAM
MESMO
DE FAZER ?

E OS NOSSOS 
ALUNOS -
O QUE 
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Há diversas coisas que eu adoro fazer, mas a melhor e a que me 
proporciona mais prazer e maior felicidade é fazer ginásio. Sentir o 
peso, as barras, tudo o que me faça ter necessidade de me esforçar. 
Aquela última série, no último exercício, que parece que já não 
aguentamos mais fazer, essa sim, é a melhor parte do treino. Depois 
de acabarmos, parece que o nosso corpo não aguenta qualquer 
outro movimento e que demos tudo o que tínhamos a dar. Essa é a 
melhor parte do meu dia, não a troco por nada.

Gonçalo Medeiros 11ºD

Gosto muito de ouvir música porque dá-me a possibilidade de 
ter a real impressão da minha companhia e dos meus pensamentos. 
Adoro estar sozinha / comigo própria e, ouvir música ou tocá-la, 
acalma-me e deixa-me relaxada. Não consigo passar um dia sem 
ouvir música de manhã, se isso acontece, sinto que o meu dia vai 
correr mal. Da mesma forma que gosto de ouvir música, também 
adoro ser líbero (voleibol), porque acalma-me da mesma forma e 
permite-me libertar as minhas más energias.

Ânia Moreira 11ºF

Conhecer e interagir com a sociedade, quer seja local, nacional 
ou internacional. Aprecio ter conhecimento do que se passa à volta 
do nosso planeta e tirar proveito desse conhecimento na minha 
rotina, especificamente quando converso com colegas, amigos ou 
membros de família. 

João Santos 11ºF

O que eu gosto mais de fazer é de jogar voleibol.  Jogo numa 
equipa de Juvenis e, para além de capitã, tenho um orgulho enorme 
na minha equipa. Jogar voleibol faz-me sentir outra pessoa, faz-me 
sentir livre e autêntica. Não abdicava de jogar voleibol por nada 
deste mundo, voleibol já é a minha vida, a minha equipa é a minha 
segunda família, é a minha segunda casa.

Erica Soares 11ºF

O que eu gosto mesmo de fazer é de jogar basquetebol, 
principalmente com amigos, pois desperta em mim diversas 
emoções. Dentro do campo, seja ele de rua ou pavilhão, quando toco 
na bola, fico muito feliz pela diversão e pelo esforço que faço para 
melhorar.  Desde que conheci essa sensação, não imagino como seria 
a minha vida se parasse de jogar, pois este desporto apresentou-me 
às melhores pessoas, momentos e sensações.

Beatriz Carlos 11ºE

O que eu gosto mesmo de fazer é tudo o que envolve animais, 
porque os animais tocam-nos no coração de uma maneira inexplicável. 
Eu gosto de fazer voluntariado na Afama e de cuidar dos meus 
quatro animais porque sinto que ao fazer isso é como ir à terapia, os 
animais ajudam-nos e sentem quando estamos mal, mesmo que eles 
estejam pior que nós. Ter um animal é ter responsabilidade e saber o 
que é o amor disfarçado. Nós não devemos maltratar os animais nem 
os abandonar, porque, ao fazer isso, demonstramos que nós é que 
somos os verdadeiros animais.

Mariana Dias 11ºE

Uma das coisas que mais gosto de fazer é de ouvir música. 
Gosto deste passatempo, porque, para além de reduzir as minhas 
emoções negativas, como o stress, a tristeza e me deixar calma 
quando estou irritada, também me dá emoções positivas, como um 
pouco de alegria, para além de me deixar motivada para fazer coisas 
que quero fazer, como escrever e voltar às aulas de canto. A música 
também serve como uma forma de expressão e gosto de ouvir o 
que os artistas expressam por ela.

Inês Santos 11ºE

O que eu gosto mesmo, mesmo de fazer é tocar música. Já toco 
música desde os meus oito anos e, desde que comecei, sempre 
gostei. Hoje eu não gosto de música, eu amo, porque através dela 
consigo exprimir-me e compreender aqueles que através dela 
se exprimem também. Tocar música é como dançar, como cantar 
e até como escrever. Com a música consigo transmitir aos outros 
o que, por vezes, não consigo transmitir por palavras e ações e de 
me libertar de uma maneira inexplicável. Quando toco música, não 
existe mais nada para além de mim e do meu instrumento, que é 
como um amigo para mim, a quem posso confiar tudo. 

Patrícia Nunes 11ºE

Muitas vezes paramos e pensamos: o que gosto realmente de 
fazer? Para muitos uma pergunta difícil, mas tenho a dizer que tenho 
um gosto inexplicável pela dança. Sou amante da dança, é algo 
que me enche as medidas (e transborda) e não me imaginaria com 
qualquer outro talento. Sinto que nasci para isto. Durante longos 
anos dediquei muito do meu tempo à dança e foram os melhores 
anos, sem sombra de dúvida.

Por um lado, destaca-se esta paixão pelo prazer que ela me dá, 
é algo que me apaixona imenso e desde cedo, o que me levou a 
sonhar um pouco com as luzes da ribalta, grandes palcos, grandes 
públicos e grandes emoções. Sempre tive gosto por mostrar o meu 
talento. Todo este sonho com a ribalta despertou-se essencialmente 
por uma atuação em especial, onde em poucos minutos mostrei à 
nossa pequena comunidade o que mais gosto de fazer num dos 
maiores palcos que a ilha presencia durante o ano, a Semana do Mar.

Por outro lado, e numa vertente mais relacionada com o 
bem-estar pessoal, danço porque me deixa feliz. Danço porque é 
uma forma de libertação e nessa libertação tenho a liberdade de 
expressar tudo o que sinto nas mais variadas formas de movimentar 
o corpo. Sendo eu o exemplo mais concreto, uso a dança em 
qualquer situação seja ela mais positiva ou não tão positiva. Deste 
modo, em dias de maior stress ou tristeza, coloco uns auriculares e 
danço, assim, liberto como que todas as más energias que circulam 
dentro de mim e só paro quando me sinto mais leve. 

Assim, e após poder dar a conhecer a minha paixão, vejo nela 
uma escapatória para os dias menos bons como também vejo algo 
que me apaixona de tal maneira que me acompanhará toda a vida, 
esperando dançar até o meu corpo não permitir mais.

Inês Silva 12ºB

O que eu gosto 
mesmo de fazer 
é pegar no meu 
saxofone e tocar 
qualquer coisa...
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No presente ano letivo de 2018-2019 a nossa escola integra 
951 alunos, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 
anos ou mais, insere-se numa realidade insular, numa região 
autónoma e num país que é parte da comunidade europeia.

A escola, entendida como todos os seus intervenientes, 
deverá ser capaz de, no início de cada triénio e no início de cada 
ano escolar, estar realmente atualizada sobre aquilo que é o 
contexto social em que se insere e deverá ser capaz de trazê-lo 
para a sala de aula.

Importa conhecer a nossa herança cultural, mas com 
a flexibilidade de perceber que a mesma não é imutável. 
Importa conhecer as características de cada aluno, procurando 
desenvolver as abordagens adequadas, sem descuidar o rigor 
académico e científico.

O conhecimento da realidade de cada aluno torna-se 
determinante para uma gestão flexível do currículo. Em oposição 
à primazia de um programa prescrito top-down, assumir-se-á 
que o currículo não é blindado nem à prova de professor, nem 
determinado pela lógica organizativa que as editoras colocam 
nos manuais escolares.

Assumindo que a escola, agora e aqui, é a vida dos nossos 
alunos e que estes iniciam o seu percurso escolar com diferentes 
características, é inevitável que os alunos sairão da escola 
também com características e competências diferentes.

A escola, entendida como os professores e os seus vários 
níveis de organização, diversificará estratégias centradas 
nos alunos. Importa desenvolver cenários intradisciplinares, 
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. Com 
abordagens contextualizadas, tendo por referência a realidade 
de cada aluno, com abordagens que devem ser diferentes com 
alunos diferentes e com turmas diferentes.

A montante do processo de ensino e aprendizagem tem de 
estar o trabalho em equipa que permita redesenhar o Projeto 
Educativo de uma forma clara e objetiva. Assumindo com clareza 
a visão, o que a escola pretende alcançar. O Projeto Educativo 
deverá marcar a agenda diária na sala de aula e fora dela. Cada 

elemento da escola deverá a ele recorrer e usá-lo como um guião 
das vidas no quotidiano.

A visão plasmada no Projeto Educativo deve ser 
operacionalizada na sala de aula, colocando os alunos a criticar, 
a explorar, a pesquisar. Com uma avaliação dos alunos que 
acompanha a operacionalização do Projeto Educativo.

Os profissionais da educação terão de ser cada vez mais 
criativos a encetar modelos de funcionamento que salvaguardem 
um modo coletivo de ensinar e de fazer pedagogia.

Os alunos têm de ser desafiados a argumentar.
As aulas serão organizadas cada vez mais em torno do 

desenvolvimento de competências.
Torna-se essencial o trabalho em equipa, coadjuvâncias, 

numa lógica de partilha interpares. Mas não realizando mais 
reuniões, reduzindo o número de reuniões e tornando-as mais 
eficientes.

A gestão flexível do currículo será construída de forma gradual 
e apoiada, com trabalho interpares, criando e desenvolvendo 
ambientes de aprendizagem. Com flexibilidade e plasticidade, 
os professores serão construtores nos processos de mudança, 
desenvolvendo abordagens com base nas competências 
dos alunos e considerando as necessidades específicas de 
contextualização para que os alunos realizem aprendizagens 
significativas.

A escola irá trabalhar mais os processos e menos os resultados, 
mas melhorando os resultados. Fazendo-o, ficaremos melhor 
ainda nos exames. Há que ousar fazer diferente, colocando os 
alunos em processos ricos e diversificados.

A coordenação interpares é fundamental e as estruturas de 
gestão intermédia são essenciais para a integração de todos, 
sendo cada professor um ator-chave na concretização do 
Projeto Educativo ao colocar nas ações da sala de aula a primeira 
prioridade.

Pedro Medeiros
Presidente do Conselho Executivo 

desde 2017/2018

O conhecimento da realidade de cada aluno torna-se determinante

A escola e as
Perspetivas
Futuras
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não cabe só à escola evidenciar esforços no sentido de uma boa formação da população faialense
Para projetar o futuro é necessário 

avaliar o presente. A nossa escola 
insere-se num contexto de isolamento 
geográfico e social pouco aberto à 
mudança. Ao nível dos currícula e da 
organização pedagógica convém ter 
presente que as orientações impunham 
a homogeneização e a normalização do 
ensino, a uniformização dos critérios 
e dos processos de avaliação. E é uma 
evidência que uma escola organizada 
nestes pressupostos é um lugar 
de reprodução das desigualdades 
de oportunidades ao sucesso. Tal 
como o currículo fragmentado, uma 
organização do espaço de sala de aula 
desadequado e práticas docentes 
pouco inovadoras. Há que considerar 
ainda os fatores intraorganizacionais e 
as crenças que justificam as diferenças 
dos resultados escolares dos alunos, 
com base no seu contexto de origem. 

Que desafios se colocam à ESMA no 
futuro?  Que seja capaz de desenvolver 
dinâmicas internas de cooperação, de 
análise, de reflexão crítica e superação 
dos problemas. Uma escola inclusiva, 
culta, informada, intelectualmente 
viva, com um ambiente colaborativo 
e máximo envolvimento parental. 
Que tenha um clima e uma cultura 
positivos; que crie expectativas e 
requisitos elevados e assegure a cada 
aluno atingir padrões de sucesso; que 
gere nos alunos, nos professores, nos 
funcionários e nos pais vontade de 
participar na mudança e evoluir. Que 
os órgãos de gestão dialoguem com a 
comunidade educativa na definição de 
uma Visão de escola e dos objetivos de 
futuro que esta se propõe alcançar.

  Maria do Céu Brito
Presidente da Assembleia de Escola desde 

2017/2018

Refletindo sobre os desafios que se 
colocam à Escola Secundária Manuel de 
Arriaga num futuro próximo, considero 
que serão certamente os mesmos que 
se colocam às restantes escolas do 
país e, em particular, às dos Açores. 
No caso da nossa escola, o facto de 
ser a única instituição de ensino da 
ilha do Faial a ministrar o terceiro ciclo 
e o ensino secundário, acresce-lhe 
o ónus de formar consistentemente 
uma sociedade faialense, daí que as 
estratégias pedagógicas devam ser 
duplamente pensadas e estruturadas, 
para que possamos ser um dos 
elementos fundamentais da formação 
dos nossos estudantes. 

Será importante considerar que 
a nossa sociedade sofreu nas últimas 
décadas grandes transformações, 
sobretudo com o incremento das 
novas tecnologias. Deste modo, 
em virtude desta mudança a escola 
terá que saber dotar os alunos de 
conhecimentos e aprendizagens 
transversais que os possam preparar 
para o futuro. É importante que, cada 
vez mais, a instituição escola trabalhe 
com os alunos o pensamento crítico, 
o trabalho em equipa e a capacidade 
de liderança, pois serão estas as bases 
necessárias para os empregos no futuro. 
A par disto, teremos também que ser 
parte integrante da formação cívica 
da sociedade faialense transmitindo 
valores cívicos de grande importância 
para o sucesso individual, tais como 
o respeito pelo outro, a consciência 
ambiental, o saber estar em sociedade, 
a defesa da equidade de género, o 
combate às desigualdades, entre outros. 

A par de todas estes desafios, 
também se impõe o aumento do sucesso 
escolar, promovendo estratégias que 
vão ao encontro das necessidades e 
especificidades de aprendizagem atuais 
que são substancialmente diferentes 
das que se adotavam no passado. 

Contudo, não cabe só à escola 
evidenciar esforços no sentido de uma 
boa formação da população faialense, 
toda a sociedade em geral e as famílias 
em particular têm que trabalhar 
em conjunto com as instituições de 
ensino para que os desafios sejam 
ultrapassados e os objetivos alcançados.

Roberto Terra
Presidente do Conselho Pedagógico desde 

2017/2018

Para projetar o futuro é necessário avaliar o presente.

Escola 
Manuel 
de 
Arriaga: 
desafios 
do 
futuro
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Futuro

Nunca se falou tanto de futuro como 
hoje em dia. No entanto, é fundamental 
que se faça uma mediação entre as 
heranças do passado, os estímulos do 
presente e as prioridades do futuro.

É inevitável a transformação da 
escola, e a temática Escolas do Futuro 
é cada vez mais refletida e debatida. Na 
minha opinião, será preferível refletir 
sobre “Como não será a Escola do 
Futuro”. É uma reflexão mais alicerçada, 
uma vez que é mais fácil enumerar os 
aspetos que hoje coagem a escola do 
que idealizar aqueles que a devem 
orientar daqui a alguns anos. Além 
disso, pensar em como não será a escola 
do futuro contribui para nos libertarmos 
dos aspetos que caracterizam a escola 
atual e que nos ajudam a idealizar a 
escola que não queremos.

Uma escola, para se caracterizar 
como uma escola do futuro, vê-se 
obrigada a interagir com a realidade 
envolvente, devendo a sociedade, 
ao mesmo tempo, assumir as suas 
responsabilidades no domínio da 
educação, no sentido de descobrir 
caminhos que permitam (re)orientar as 
nossas práticas e de fazer da escola um 
projeto que se constrói em comunidade 
e para a comunidade.

Os professores ocupam aqui um 
papel fundamental, já que deles 
depende a concretização, ou não, das 
aspirações referidas. Estas só serão 
exequíveis quando os professores se 
puderem assumir como profissionais 
autónomos, aptos para tomarem 
decisões sobre o currículo que 
desenvolvem de modo a adaptá-lo 
às características, aos interesses e aos 
ritmos de aprendizagem dos alunos.

Numa sociedade como a atual, 
mais aberta, mais dependente do 
conhecimento, da criatividade e da 
inovação, é fundamental um currículo 
que, para além dos conhecimentos 
essenciais para a educação de cada 
jovem, englobe outras capacidades e 
sensibilidades que são fundamentais 
para o desenvolvimento dos estudantes. 
O importante é a adoção de um modelo 
educativo que, sem deixar de “dar asas 
à educação”, reconhecida como um 
elemento essencial na construção do 
nosso pensamento e da nossa forma 
de ver e estar no mundo, pressuponha 
também a adoção de processos que 
permitam “educar as asas” de modo a 
fazer-nos voar por trilhos inovadores, 
aptos a nos conduzirem a uma Escola 
com Futuro.

Conceição Martins 
Presidente da Assembleia de Escola de 2009 

a 2017

Enquanto educadores, todos os 
dias, nos questionamos sobre o futuro 
da escola e dos jovens em geral! 
Deste modo, o futuro da ESMA surge 
também com muitas interrogações. 
Considerando os inúmeros desafios que 
se colocam diariamente à sociedade, é 
fundamental incutir nos jovens o valor 
da formação no seu desenvolvimento 
pessoal. Continuo a insistir que um 
aluno motivado facilita a concretização 
dos objetivos de todos os elementos 
da comunidade educativa. Da mesma 
forma, um professor motivado pode ser 
o agente de mudança necessário para 
cativar o aluno e promover o sucesso 
educativo. Da mesma forma, a escola 
tem de definir a sua ação de forma 
interligada com todos os intervenientes, 
promovendo, de facto, a sua Missão. O 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória já está delineado e assenta 
em princípios, valores e competências 
que são essenciais na formação de 
todos os alunos; portanto, cabe à 
escola se organizar para os concretizar 
de forma pertinente e harmoniosa, 
adequando-os ao perfil dos nossos 
alunos em concreto e ao nosso 
contexto sociocultural específico.  
Assim, embora sinta que o trabalho é 
árduo e nem sempre recompensador, 
é com otimismo que vejo o futuro da 
ESMA, porque considero que, enquanto 
educadores, temos de contribuir para 
uma sociedade melhor e é formando 
cidadãos autónomos, responsáveis e 
ativos que vamos conseguir. Para isso, 
é essencial um trabalho em equipa, 
um trabalho motivado de todos os 
intervenientes no processo educativo.

Ilídia Quadrado
Presidente do Conselho Pedagógico de 

2011/2012 a 2016/2017

Setembro de 1991! Passado!
Setembro 2019! Futuro!
Vinte e oito anos de mudanças! 
A Escola Secundária Manuel de 

Arriaga como única escola da ilha a 
oferecer o 3º ciclo e como uma das que 
oferece o ensino secundário tem uma 
responsabilidade acrescida para com 
a comunidade. É nela que se formam 
os jovens que, ao fim de 12 anos de 
escolaridade, vão ingressar no mercado 
de trabalho ou que decidem prosseguir 
estudos longe da sua terra natal. Para 
ambos é necessário terem adquirido os 
conhecimentos e as competências que 
lhes permita continuar a sua história de 
vida. É neste contexto que a ESMA deve 
investir nos próximos anos. 

Assim, a ESMA deve 
obrigatoriamente preocupar-se com 
a transmissão de conhecimento. 
No entanto, uma sociedade global 
tem o dever de formar jovens para 
uma cidadania ativa e participada, 
desenvolvendo e promovendo projetos 
no âmbito do desenvolvimento 
sustentável, educando para a segurança 
e para a saúde, estimulando o 
empreendedorismo e promovendo e 
valorizando atitudes de solidariedade e 
de voluntariado. Tudo isto se conseguirá 
numa escola inclusiva, dinâmica, aberta 
à comunidade e com regras bem 
definidas. É fundamental que na escola 
se invista na elaboração das turmas, 
que se criem equipas pedagógicas para 
determinados anos e turmas e que se 
planifiquem atividades fora da sala de 
aula, aproveitando as mais valias da 
comunidade onde estamos inseridos.

A ESMA é o espaço onde todos nós 
passamos imensas horas! É neste espaço 
que todos temos o dever e o direito de 
sonhar e de ser felizes!

Paula Menezes 
Presidente do Conselho Pedagógico de 

2008/2009 a 2010/2011

é fundamental incutir nos jovens o valor da formação no seu desenvolvimento pessoal É inevitável a transformação da escola Vinte e oito anos de mudanças!

Escola do
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Departamento de Humanidades – 
um pouco do que fizemos

Tem sido a todos os níveis muito proveitosa a participação do Clube de Teatro 
“Sortes à Ventura” nas nove edições destes Encontros Regionais de Grupos Escolares 
de Expressão Dramática.

Tínhamos experiência anterior de sete participações em encontros de teatro 
escolar a nível nacional, mas a partir do momento em que a Escola Secundária de 
Lagoa iniciou este processo, não mais rumámos ao Continente.

E tem sido na Lagoa que, de dois em dois anos, estreitamos laços de fraternal 
amizade, confirmando que o teatro é, de facto, um espaço de aprendizagem e troca 
de experiências, um lugar de muito convívio e de múltiplas formas de cumplicidade.

Há um velho ditado que assim reza: “Se queres ganhar ou perder um amigo, viaja 
com ele”. Nós, os que vimos das “outras ilhas”, vivemos estes Encontros de modo 
particularmente diferente. E isto porque, durante três dias, vivemos o teatro 24 horas 
sobre 24 horas, já que é intensamente partilhado o convívio nos locais onde ficamos 
alojados. Esta intimidade “de camarata” fortalece o companheirismo e faz crescer os 
nossos jovens actores. Sei do que falo, pois já ando nisto há 37 anos… E não esqueço 
a generosidade e a solidariedade deles, a par das suas irreverências e traquinices, 
para já não falar das noites mal dormidas... E como não recordar a alegria chorada 
quando a representação corre bem e os aplausos são um bálsamo para a alma? São 
momentos de indiscritível felicidade!

De afetos e emoções se tece o mundo dos nossos jovens. Estes Encontros na 
Secundária de Lagoa têm-nos ajudado a crescer e a perceber que o teatro nos dá 
alegrias breves e angústias prolongadas… E é por isso que insistimos e persistimos 
em fazer teatro.

Viva o Teatro! 
Victor Rui Dores

Teatro e afectos

“Se queres ganhar ou perder um amigo, viaja com ele”

O Clube da Proteção Civil da ESMA venceu a 2ª edição do “Concurso de Ideias”, 
promovido pelo SRPCBA, com o projeto #cpc_esma #partilharseguranca. O principal 
objetivo é permitir a divulgação de comportamentos de segurança a toda a 
comunidade através das redes sociais. O prémio, em material e/ou equipamento, vai 
constituir uma mais valia para o clube e para a escola em geral, uma vez que será 
utilizado na formação dos vários intervenientes da comunidade escolar. O segundo 
lugar foi para a Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo e o terceiro lugar 
para a Escola Básica Integrada de Lagoa.

Ana Andrade 
Paula Menezes

Atividades 
do clube 
da Proteção Civil 
da ESMA

venceu a 2ª edição do “Concurso de Ideias”

A 12 de novembro do 2018, o Clube de Filatelia O Ilhéu, da Escola Secundária 
Manuel de Arriaga, comemorou, com uma sessão solene que decorreu no auditório 
António Duarte, da mesma escola, as suas Bodas de Prata.

A sessão iniciou-se com um direto feito pela RTP-Açores – programa Açores Hoje 
–, a que se seguiu a sessão solene que contou com vários discursos evocativos da 
cerimónia, a cargo do professor Carlos Lobão, responsável por O Ilhéu, Ana Luísa, 
antiga aluna do Clube, Pedro Medeiros e Maria do Céu Brito presidente do Conselho 
Executivo e da Assembleia de Escola respetivamente, e Luís Botelho, vice-presidente 
da Câmara, que presidiu à sessão.

Após este momento, Carlos Lobão apresentou as homenagens feitas ao Clube 
pela Câmara Municipal da Horta – medalha de mérito municipal e diploma – 
(homenagem feita a 4 de julho, dia da Cidade da Horta), pela Federação Portuguesa 
de Filatelia (FPF) de que o clube é membro – placa evocativa – e pelos CTT Correios 
de Portugal – inteiro postal. Pela aluna Leonor Medeiros, foi lida uma missiva enviada 
para a ocasião por Pedro Vaz Pereira, presidente da FPF, a que se seguiu a homenagem 
ao Clube por parte do Conselho Executivo. 

Depois foram apresentados os materiais evocativos dos 25 anos: selo, carimbo, 
postal máximo e sobrescrito, medalha evocativa e o II volume de Atualidades, do 
escritor Rodrigo Guerra. Note-se que tanto a medalha como o livro contaram com 
o apoio da Câmara da Horta e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 
Açores.

Antes do momento musical, o clube homenageou os presidentes do Conselho 
Diretivo que durante os 25 anos acompanharam as suas atividades. Por impedimento 
de quatro dos sete homenageados, apenas foram alvo da mesma Jorge Costa 
Pereira, Regina Dores, representada pelo seu marido, Victor Dores, Eugénio Leal e 
Pedro Medeiros.

A sessão terminou com a atuação da Dixie Band da filarmónica Unânime Praiense, 
que, em 2006, foi homenageada pelo clube.

No exterior do auditório, depois de se cantar os “Parabéns”, procedeu-se ao corte 
do bolo dos 25 anos, e à venda dos materiais para quem o desejasse. 

Toda a cerimónia foi conduzida pelo professor Victor Dores.
A Biblioteca da Escola assinalou a efeméride com uma mostra bibliográfica, onde 

apresentou todos os livros editados por O Ilhéu.
Registe-se que, antes de iniciar as suas palavras, Carlos Lobão pediu uma salva 

de palmas para Manuel Vieira Gaspar, não só pelo que fez pela filatelia açoriana e 
portuguesa, mas sobretudo por tudo o que fez por O Ilhéu, até à data da sua morte 
(2008).

A Assembleia Municipal da Horta e a Assembleia da Região Autónoma dos Açores 
aprovaram, por unanimidade, votos de congratulação pela passagem dos 25 anos de 
O Ilhéu, a 30 de novembro e 11 de dezembro respetivamente.

Carlos Lobão

Clube de 
Filatelia
“O Ilhéu”

comemorou, com uma sessão solene

Destacamos o assinalar dos 100 do final da 1ª Guerra Mundial, a 9 de novembro. O 
professor Jorge Costa Pereira brindou os alunos do secundário com uma aula aberta 
sobre a participação do Faial na Grande Guerra e os alunos mais novos assistiram 
a um clássico do cinema alusivo ao tema: Horizontes de Glória, de Stanley Kubrick 
(1957). 

A 11 de novembro foi dia de assinalar o São Martinho, comendo umas belas 
castanhas e saboreando um soberbo doce do mesmo fruto. O repasto foi preparado 
pela professora Belmira e, a acompanhar, uma deliciosa sangria confecionada pela 
professora Paula Menezes. Diz quem provou que estava tudo delicioso!

De 15 a 22 de novembro assinalou-se o Dia Mundial da Filosofia, com exposições, 
tocatas musicais, uma peça de teatro criada de raiz e uma Instalação Artística. Foi 
uma semana em grande e de muita criatividade!

A terminar o 1º período, a Escola enfeitou-se para celebrar o Natal e para fazer 26 
Cabazes de bens alimentares que foram entregues a famílias de 26 alunos da nossa 
escola. Foi a campanha Natal Solidário da ESMA e o sucesso da mesma não teria sido 
possível sem a colaboração e a solidariedade de todos. 

Finalmente, destaque para duas atividades que marcaram o 3º Período e, sem 
dúvida alguma, um elevado número de pessoas dentro e fora da comunidade 
escolar: os Encontros Filosóficos e a Semana da História. 

Haja saúde e até para o ano! 

Haja saúde e até para o ano! 
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Durante sete dias, alunos, 
professores, convidados e comunidade 
local trocaram ideias, construíram 
novos saberes e partilharam memórias 
e emoções. O tema que serviu de 
inspiração a estes encontros foi a 
LIBERDADE NO SÉCULO XXI.

Foi a 24 de abril que arrancou a XXVI 
edição dos Encontros Filosóficos (EF), 
véspera de uma data importante para 
todas as gerações de portugueses - 
embora as mais novas pareçam não ter 
muita consciência disso: o 25 de Abril. 
Na Fábrica da Baleia, num agradável Café 
Concerto, comemoraram-se 45 anos de 
Liberdade e de Democracia, com música 
ao vivo e com dramatização de textos.

A 26 de abril, sob o mote “Onde 
andavam os nossos Professores no 
dia 25 de Abril de 1974 ?”, convidamos 
os nossos professores (no ativo e 
aposentados) a partilharem connosco 
e com a comunidade as suas memórias, 
experiências e vivências relativas a Abril 
de 74. O momento foi de respeito e de 
partilha, de aprendizagem, mas também 
de emoção. E os nossos alunos, tal como 
os professores mais novos, apreciaram e 
ficaram mais ricos. As Tertúlias foram, 
genuinamente, dois momentos muito 
especiais.

Sobre as palestras e os temas 
em debate, registamos a presença 
de sete convidados. Abriu o ciclo 
de conferências dos EF a Presidente 
da Assembleia Legislativa da RAA, 
Ana Luís, que gentilmente aceitou o 
convite para conversar com os nossos 
alunos sobre Liberdade no Século 
XXI. Contamos, também, com as 
importantes e pertinentes intervenções 

Sobre os 
Encontros 
Filosóficos

da Professora Zuraida Soares, dos 
Professores Hermano Carmo e Lúcio 
Sousa (Universidade Aberta), do 
escritor João Tordo, da deputada Elza 
Pais (Subcomissão para a Igualdade e 
Não Discriminação) e do jornalista José 
Manuel Rosendo. Foi um privilégio ouvi-
los e conhecer os seus pontos de vista 
sobre questões tão importantes como 
a relação entre política e liberdade, a 
justiça social, a mobilidade e os direitos 
humanos, a igualdade, a liberdade de 
expressão e os perigos do radicalismo 
para a liberdade individual e social.

De destacar neste Arauto, com muita 
satisfação, que foram muitos os alunos 
que se renderam às estórias do escritor 
João Tordo, essas que inspiraram alguns 
dos seus livros. Os alunos compraram 
livros (sim, é verdade!) e era vê-los, 
alguns, a passearem nos corredores da 
ESMA com um João Tordo debaixo do 
braço. Obrigada, João!

A fechar os EF, a comunidade 
escolar foi convidada a assistir a 
um extraordinário espetáculo de 
encerramento. Quando a Liberdade 
sobe ao palco, e se expressa através 
de dança, música, poesia e teatro, 
acontecem coisas maravilhosas! A 
todos os que contribuíram para o tornar 
um momento muito especial, o nosso 
muito obrigada: alunos, professores da 
ESMA e do Conservatório, Corpo em 
Movimento, APADIF e Artista Faialense. 

O que dizer mais? Que é bom 
aprender, conhecer coisas novas e 
pessoas novas, manter o espírito aberto 
e curioso e ser tolerante. Dizer, por fim, 
que é bom – é muito bom - ser livre! 

Até já, nos XXVII
Mª Miguel Pavão Marques

é bom aprender, conhecer coisas novas e pessoas novas, manter o espírito aberto e curioso
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O DESPORTO ESCOLAR na Região 
Autónoma dos Açores desenvolve-
se nas escolas, em dois níveis de 
participação. 

Num primeiro nível, surgem as 
Atividades Desportivas Escolares 
(ADEs), que se desenvolvem como 
complemento curricular e ocupação 
dos tempos livres dos alunos, e 
que se enquadram num regime de 
participação voluntária. Este ano letivo, 
estas realizaram-se à 4ªfeira no período 
entre as 12h/13h30, com a participação 
de um número significativo de alunos, 
sob a orientação dos professores Ana 
Gonçalves, Paula Sousa, Pedro Ferreira 
e Paulo Gonçalves, que, com grande 
entrega, incrementaram diversas tarefas 
com base nas diversas modalidades 
desportivas, permitindo, deste modo, 
que os alunos, ampliassem com êxito as 
prestações desportivas já trabalhadas 
nas aulas de educação física.

No segundo nível de participação 
do desporto escolar surgem os Jogos 
Desportivos Escolares (JDE). Este ano 
letivo perfaz 30 anos de realização deste 
evento que, em concordância com o 
senhor Diretor Regional da Educação 
na sua nota de abertura, “continuam de 
forma segura a ser uma das maiores e 
mais valiosas expressões do desporto 
escolar”. Valor este reconhecido 
por muitos faialenses ex- alunos da 

nossa escola, que no seu percurso 
escolar desfrutaram desta experiência 
admirável e que a recordam sempre, 
com grande distinção. 

Foi uma honra para a ESMA acolher 
a realização desta fase B dos JDE, em 
que participaram, para além da Escola 
Secundária Manuel Arriaga, a Escola BI 
do Topo/ S. Jorge, a Escola Secundária 
Vitorino Nemésio/ Praia da Vitória, a 
Escola BSI do Nordeste /S. Miguel e a 
Escola BI Ponta Garça /S. Miguel.

Com grande valentia, a vencedora 
foi a nossa escola, após uma disputa 
bem exigente com as outras escolas.

Os 10 momentos de “excelência”:

1- A comitiva e sua participação – 
o empenho, o entusiasmo, a amizade, 
a educação, a animação, o espírito 
desportivo dos 20 alunos foram 
comoventes!

2- Convívio – a primeira noite 
de apresentação das comitivas no 
auditório da escola, onde a animação foi 
contagiante. Um grande momento de 
felicidade e de convívio entre açorianos.

3- A apresentação da ginástica – 
a determinação e a autoconfiança de 
todos os alunos na apresentação da 
sua sequência e salto, com um nível de 

execução muito interessante. Regista-se 
ainda a enorme satisfação dos alunos, na 
observância das respetivas pontuações, 
refletindo apenas o reconhecimento do 
seu empenho!

4- PROFIJ -Turma Técnico Desporto/
Juízes – a boa prestação dos alunos 
desta turma, ressalvando a excelente 
ação de todos em cada uma das suas 
tarefas, encarando-as com muita 
seriedade, empenho, competência, 
entusiasmo e imparcialidade.

5- A alimentação/cantina – a 
elaboração de uma ementa equilibrada, 
com refeições bem confecionadas 
e do gosto dos alunos e professores 
acompanhantes.

6- O público – salienta-se a presença 
de um grande número de alunos e 
professores que encheram por vários 
momentos o pavilhão e as bancadas 
do sintético, demonstrando sempre 
um grande entusiasmo e apoio à sua 
equipa/colegas. 

7- Prova artística Nordeste – Belo 
momento!  Uma apresentação de 
excelência desta comitiva com um” 
sketch humorístico” focado no tema 
dos JDE “+Desporto Escolar= +sucesso”, 
retratando, entre outras aspetos, a 

30 anos de Jogos 
Desportivos Escolares! 

importância da disciplina de EF como 
uma boa estratégia para o sucesso dos 
alunos.

8- Resultados / Vitória – as 
excelentes prestações de todos os 
alunos sem exceção, nas quatro 
modalidades desportivas (ginástica; 
atletismo; basquetebol e futebol), 
permitiram alcançar bons resultados, 
que culminaram numa fantástica 
VITÓRIA, que certamente se irá refletir 
numa maior motivação dos alunos, para 
ingressarem neste projeto no próximo 
ano letivo.

9- Docentes EF – a participação de 
todos os docentes de EF na organização, 
assim como a sua presença  em todos as 
outras atividades de entretenimento. 

10- JDE secundário – enaltecer a 
boa participação das alunas, na fase inter 
lihas dos Jogos Desportivos Escolares 
do ensino secundário, na modalidade 
de voleibol feminino, que decorreu na 
Madalena do Pico de 26 a 28 abril. É 
importante que, à semelhança dos JDE 
3ºciclo, a escola reconheça os JDE do 
ensino secundário como um momento 
importante de formação desportiva 
para os nossos jovens alunos, dando 
continuidade nos próximos anos letivos.

Ana Gonçalves

Um grande momento de felicidade e de convívio entre açorianos.

Com grande valentia, a vencedora foi a nossa escola

o empenho, o entusiasmo, a amizade, a educação, a animação, o espírito desportivo
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Fecha-se um ciclo e abrem-se mundos…
Prestes a terminar mais um ano letivo, mais um grupo de alunos se prepara 
para novos voos, para novos sonhos!
Para eles, uma palavra muito especial e de muito carinho!
Nesta nova etapa, muitos serão os desafios que vão surgir e nem sempre 
o caminho será fácil, mas com empenho, com vontade e com persistência 
conseguirão atingir 
os vossos objetivos, tal como diz o poema de Miguel Torga…

Sísifo
Recomeça....
Se puderes
Sem angústia
E sem pressa.
E os passos que deres,
Nesse caminho duro
Do futuro
Dá-os em liberdade.
Enquanto não alcances
Não descanses.
De nenhum fruto queiras só metade.

E, nunca saciado,
Vai colhendo ilusões sucessivas no pomar.
Sempre a sonhar e vendo
O logro da aventura.
És homem, não te esqueças!
Só é tua a loucura
Onde, com lucidez, te reconheças...
Miguel Torga, Diário XIII

Esperamos que tenham sucesso e …   SEJAM FELIZES!
ATÉ SEMPRE!

12ºA-Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias

12ºB-Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias

12ºC-Curso Científico-Humanístico de Ciências Socioeconómicas e Artes Visuais

12ºD-Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades

12º E-Curso Profij  nível IV-Técnico de Informática, Sistemas

30 anos de Jogos 
Desportivos Escolares! 

Fecha-se um ciclo e abrem-se mundos…
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Por que é que eu tenho de autorizar, POR ESCRITO, o meu educando a consumir refeições vegetarianas no refeitório da escola 
quando não é necessária para que ele possa consumir chocolates e bolos no bar? 

Recebi um mail do Diretor de Turma do meu filho para que, caso pretendesse que ele consumisse refeições vegetarianas na 
escola, teria que preencher uma autorização por escrito para o efeito. Não sou vegetariana, mas tal situação deixou-me estupefacta! 

Se o meu educando pode consumir as refeições, ditas normais, chocolates, bolos ou cappuccinos no bar, por que é que ele 
tem de ter uma autorização por escrito para consumir refeições vegetarianas? De imediato procurei justificação para tal. Segundo 
consegui apurar, a indicação vem da Direção Regional da Educação, pois, segundo parece, há ainda muita gente que considera este 
tipo de alimentação um tabu, em pleno século XXI. 

Antes do homem caçar o que é que comia? 
Os alimentos de origem não animal sempre fizeram parte da nossa dieta e cada vez há mais razões para voltar a ter uma 

alimentação maioritariamente à base de vegetais. Excluindo os países menos desenvolvidos, em que as principais causas de morte 
se devem às más condições de vidas das populações, nos países em desenvolvimento e desenvolvidos, as principais causas de 
morte relacionam-se com o tipo de alimentação: doenças cardiovasculares.

O excessivo consumo de produtos de origem animal prejudica a saúde do homem direta e indiretamente. A produção de 
alimentos de origem animal leva a uma criação intensiva destes, que é uma das principais causas do aquecimento global. 

Os animais não só consomem muita água (pois além de a beberem, alimentam-se de produtos que consomem água na sua 
produção), como também emitem gases poluentes para a atmosfera. 

Basta comparar o valor nutricional e monetário, da comparação feita entre 100gr de carne com 250 gr de feijão.

Encarregada de Educação Rosa Brilhante

“Os Deuses 
Devem estar 
loucos!”

f i c h a  t é c n i c a :

Recebi um mail do Diretor de Turma do meu filho para que, caso pretendesse que ele consumisse refeições vegetarianas na escola, teria que preencher uma autorização por escrito para o efeito

PROPRIEDADE DA ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL DE ARRIAGA  
COORDENAÇÃO: ADALBERTO BRANCO, ILÍDIA QUADRADO E JORGE COSTA PEREIRA 
COLABORARAM NESTE NÚMERO: 
- COM ENTREVISTAS, OS EX. ALUNOS ANDRÉ COSTA E FLÁVIO LOBÃO, E A PROFESSORA MARGARIDA VELHINHO 
- COM ARTIGOS DE OPINIÃO OS PROFESSORES E PROFESSORAS: HUGO PARENTE, PAULA DEQ MOTA ILÍDIA QUADRADO, MARIA MIGUEL, PAULA SOUSA, CARLOS 
LOBÃO, PEDRO MEDEIROS, MARIA DO CÉU BRITO, ROBERTO TERRA, CONCEIÇÃO MARTINS, PAULA MENEZES E ROSA BRILHANTE. E OS ALUNOS E ALUNAS; 
CATARINA OLIVEIRA, BEATRIZ SILVA, NICOLE ESCOBAR, BEATRIZ BARRETO, ALICE SÁ  DA BANDEIRA, BRUNO ÁVILA, SÉRGIO DIAS, JOANA CAMPINAS, RUI TÂNGER, 
RÚBEN DIAS, MIGUEL SILVA, GONÇALO MEDEIROS, ÂNIA MOREIRA, JOÃO SANTOS, ERICA SOARES, BEATRIZ CARLOS, MARIANA DIAS, INÊS SANTOS, PATRÍCIA 
NUNES E INÊS SILVA. 
- COM O RELATO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, OS PROFESSORES E PROFESSORAS: VITOR RUI DORES (CLUBE DE TEATRO), ANA ANDRADE E PAULA MENEZES 
(CLUBE DE PROTEÇÃO CIVIL) E O DEPARTAMENTO 3.
- ILUSTRAÇÃO DA CAPA DA AUTORIA DA ALUNA CATARINA OLIVEIRA.
- PROJETO GRÁFICO DA CAPA E ILUSTRAÇÕES - ADALBERTO BRANCO. 
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