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E S C O L A Ao saíres da sala, lembra-te
SECUNDÁRIA
que há colegas em aula.
MANUEL
ARRIAGA Respeita-os!!!

Desenvolvido no:

Este número foi financiado por:

O jornal Arauto da Escola Secundária Manuel Arriaga foi distinguido com o Prémio Ilustração/Categoria Design na edição deste ano do
Concurso Nacional de Jornais Escolares, promovido pelo Projecto Público na Escola, do Jornal Público. Recorde-se que a nossa escola
já tinha sido distinguida com o galardão de melhor jornal escolar no ano lectivo de 2004/2005, com direito a um prémio pecuniário de
três mil e setecentos euros, tendo ainda recebido uma menção honrosa no ano lectivo de 2008/2009. Por este motivo, o jornal Arauto
agradece a todos os alunos que colaboram com ilustrações para o jornal e a todos os que, não se encontrando actualmente na escola,
já ilustraram as suas páginas.

centro audiovisual
e multimédia escolar
da Esc. Sec. Manuel de Arriaga

Alguns novíssimos da Escola Secundária Manuel Arriaga:
No início do ano os nossos
espiões andaram por aí à
procura...

1 - Catarina Mendonça.
2 - Aluna
3 - Pedro Miguel, Faial.
4 - É diferente para melhor e está boa
como está.
5 - São boas.
6 - Mais ou menos. A comida às vezes
está um pouco crua mas noutras vezes
está boa.
7 - Boas, porque as instalações são boas
e isso ajuda.
8 - A aluna é de cá, logo esta questão
não se aplica.

1 - Leandra Vieira.
2 - Estudante, 7ºano. Turma: B.
3 - Lugar de Proveniência: Faial.
4 - É diferente e grande.
5 - São boas.
6 - Não respondeu…
7 - Boa.
8 - Já conheço.

1 - Rui Nelson Serpa Morais.
2 - Professor (Economia).
3 - Conceição – Horta.
4 - É uma escola moderna com bom ambiente e boas condições de trabalho.
5 - Tem boas instalações e dispõe de
muitos recursos para podermos trabalhar.
6 - Sim. Eu almoço na cantina da escola
quase todos os dias.
7 - Correu bem. Fui bem recebido por
todos e foi bom reencontrar antigos colegas e alguns dos meus professores.

12345678-

1 - Nome:
2 - Categoria:
3 - Lugar de Proveniência:
4 - O que pensa da escola
Secundária Manuel Arriaga?
5 - Qual é a sua opinião sobre
as instalações da escola?
6 - Gosta de comer na cantina
da escola?
7 - Como é que tem sido a
adaptação à escola, à cidade
da Horta?
8 - Quais são as suas primeiras
impressões sobre a Ilha do
Faial?

Ana Furtado
Aluna (10ºD)
Pico.
É uma escola normal.
Razoáveis.
Não.
Boa.
É uma seca.

1 - Josias Alexandre Rodrigues Alvim
Barroso.
2 - Docente profissionalizado contratado
(Filosofia).
3 - V.N. de Famalicão, Braga.
4 - É uma escola muito bem equipada
e moderna comparando com algumas
escolas que conheço do continente.
5 - As instalações são boas e permitem
um bom trabalho.
6 - Devido ao procedimento de aquisição
de senha nunca fui almoçar à cantina.
7 - Comparando com a escola onde
estive o ano passado (Escola Básica e
Secundária Tomas de Borba, Ilha Terceira)
penso que a minha adaptação está a ser
mais natural, tanto na escola como na
sociedade faialense.
8 - É uma ilha calma, de difícil acesso,
com paisagens naturais muito bonitas,
e com gente interessante…

1 - Susana Barbosa.
2 - Professora Contratada (Português).
3 - Guimarães.
4 - Estou cá há pouco tempo, mas estou
a gostar muito.
5 - Excelentes.
6 - Sim.
7 - Tem sido boa. Gosto muito de conhecer novos lugares e novas pessoas.
8 - Linda e acolhedora.

1 - Paulo Matos.
2- Professor (Educação Física).
3 - São Miguel.
4 - Sociável, bom ambiente de trabalho.
5 - Muito acima da média, óptimas para
desenvolver bom trabalho.
6 - Sim.
7 - Muito boa e rápida.
8 - Apesar de já conhecer a ilha, é uma
ilha tranquila para se viver.

1 - Filipa Bolarinho Pereira.
2 - Aluna do 10º D – Artes.
3 - Vila do Porto, Santa Maria.
4 - É boa.
5 - É óptima.
6 - Não.
7 - Boa.
8 - É bonita.
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EDITORIAL

Regressar…

O Arauto é um jornal escolar realizado
por professores, alunos e funcionários da
Escola Secundária Manuel Arriaga. Este
jornal que conta já com mais de sessenta
anos é um esforço colectivo que todos os
anos se repete…e este ano conta com
uma nova equipa.
Decidimos então voltar ao vosso convívio, à vossa leitura, à vossa crítica, ao
vosso olhar. Se possível, com uma leitura
demorada, atenta, e, futuramente, mais
participada. O jornal pode e deve ser
o espelho daquilo que se faz na nossa
escola, não a reprodução total e nítida
de tudo o que nela se passa, mas uma
parte activa, enérgica e positiva. Não é
possível falar de tudo, comentar todos
os acontecimentos, daí o apelo para que
todos não se intimidem de colaborar nas
próximas edições.
Esta edição do Arauto é sobre os
regressos. O regresso à escola, regresso
às aulas e regresso a um novo ano lectivo.
O regresso ao espaço escolar é o ponto
de partida para falarmos sobre a escola, o
desejo de aprender, a vontade de investigar, descobrir, procurar, conferir a este
recinto o lugar por excelência da curiosidade, do trabalho, da persistência e da
descoberta. Pretendemos também dar
as boas vindas a todos os que chegam à
escola pela primeira vez, com o primeiro
olhar. Saudamos assim os alunos principiantes e os novíssimos professores,
augurando-lhe os maiores sucessos e
felicidades nesta.
Para tal, elaborámos, com a ajuda dos
nossos alunos, um inquérito para aferir o
grau de satisfação, as suas expectativas
e anseios para este ano lectivo. Procurámos, em conjunto com os professores de
Português, despertar nos alunos o gosto
pelo jornalismo, promovendo a redacção
de notícias, reportagens e entrevistas
para que este nosso jornal se transforme
cada vez mais num jornal para os alunos
feito por alunos. E incentivámos com os
professores de Artes Visuais a realização
de ilustrações, desenhos, colagens e caricaturas que nos foram consecutivamente
chegando à redacção do jornal…é que
os prémios só se conquistam se for um
trabalho continuado e partilhado por
todos. Orgulhosos? A procissão ainda
vai no adro e por isso 2011 reserva-nos
muitas novidades e muito trabalho pela
frente. Por agora, há que reflectir sobre o
que foi feito e saborear a quadra natalícia
com este Arauto renovado.
Esta é, portanto, uma viagem que
leva muitos tripulantes a bordo. De uma
coisa estamos seguros, pretendemos não
enjoar e, à semelhança dos marinheiros,
olharemos o horizonte quando houver
muita turbulência e agitação.
Boa (s) leitura(s).

Lá por fora

LICEU NACIONAL DA HORTA

Pedro valim

Saudações conimbricenses a toda a
comunidade escolar! É com total prazer
que vos falo da minha experiência académica em Coimbra (minha segunda
casa). Com certeza só irei falar de algumas coisas, pois tenho muito que dizer
da cidade dos estudantes. Ora bem,
Coimbra é bela em tudo… belas casas,
repúblicas, praxes, festas e belas outras
coisas. No meu departamento, que
fica no Pólo II, as condições são de alta
categoria, temos dois bares dentro do
DEI (Departamento de Engenharia e
Informática), duas cantinas (o resto das
cantinas estão no Pólo I), sala de jogos
(com maternos, televisão, sofás, mesa
de ping-pong e outras coisas) e, como
seria de esperar, temos as salas de aulas
e os auditórios. O meu primeiro dia como
estudante de Design e Multimédia foi o
dia da apresentação dos caloiros, o qual
acabou em grande. Este foi também o
dia em que o meu padrinho (Dr. Stélvio)
me escolheu e actualmente tenho mais
um padrinho (Dr. Serge) e uma madrinha
(Dra. Margarida)…pessoal do melhor,
vos garanto. A partir destes dias foi
fazer amigos (as), ir a festas e jantares,
bem como estudar (muito necessário).
Conciliar tudo isto é inteiramente possível… Como se diz por cá "A vida de
caloiro é difícil". Não quero maçar-vos
mais, espero que esteja a correr tudo
bem com o pessoal que deixei no Faial.
Aproveito este momento para agradecer aos professores que me ajudaram no
percurso de estudante. Portem-se bem,
porque eu aqui também me vou portar!
Até à próxima! 

Pedro Valim
1º ano de Design e Multimédia da
FCTUC

SABIAS QUE:
A despesa mensal com electricidade é
de 6.500€, da água 2.500€, a que corresponde 2.000 toneladas, e com o transporte de alunos, 27.000€.
Desde o início do ano foram efectuadas

Fundação
Foi criado pelo Decreto de 17 de
Novembro de 1836, de Manuel da Silva
Passos, que estabelecia a Reforma da
Instrução Secundária, e confirmado pelo
Decreto de 20 de Setembro de 1844, de
Costa Cabral, que manteve os Liceus nas
capitais de Distrito, incluindo o da Horta.
No entanto, como a maioria dos liceus
só começou a funcionar com regularidade nos inícios da década de 1850, isto
é, depois de completos os quadros das
cadeiras e do corpo docente, abriu as
suas portas de forma solene no dia 1 de
Outubro de 1853. Mas só viria a ser constituído definitivamente pelo Auto de 15
de Maio de 1854. Em 1977, o Liceu passa
a Escola Secundária da Horta.

Pedro valim

A Universidade do Porto é constituída
por um conjunto de várias faculdades
que se encontram muito perto umas das
outras, formando o Pólo Universitário.
Situa-se numa zona agradável, em
volta do Hospital de S.João, em que a
maior parte da população que aí reside
são estudantes.
As faculdades são todas muito modernas e muito bem estruturadas. A maior e
mais moderna que temos aqui na zona é
a Faculdade de Engenharia (FEUP).
Os estudantes são, no geral, pessoas
bem dispostas e sempre prontas a ajudar.
Agora na segunda fase chegaram muitos
alunos novos que perderam as primeiras
aulas e todos se dispuseram a emprestar
apontamentos.
Quando cá cheguei, estava um pouco
perdida até descobrir que havia um
grupo de alunos voluntários para ajudarem os caloiros a orientarem-se em
relação às matrículas.
Falo agora apenas pelo que conheço da
minha faculdade, mas acho que aquela
história de grande distanciamento
entre professores e alunos é um pouco
exagerada. É verdade que as coisas não
são como tinham sido até agora, mas
todos os professores são pessoas muito
simpáticas, dispostas sempre a ajudar
com todas as dificuldades, e estão
sempre prontos para nos satisfazerem
algumas curiosidades.
A Universidade do Porto é uma universidade espantosa e acho que deve
ter sido das melhores opções que fiz até
hoje.
Orlanda Simas
1º ano de Gestão da Faculdade de
Economia do Porto (FEP)

Designação
Até 1918 o Liceu designou-se Nacional da Horta, ano em que se passou a
denominar Liceu do Dr. Manuel de
Arriaga. Posteriormente, em 1936, Liceu
Provincial de Manuel de Arriaga, o que
aconteceu até 1947, ano em que o nome
do patrono foi substituído pela designação inicial de Liceu Nacional da Horta, ou
seja, passou a ter como denominação o
nome da localidade, o que se manteve
até à transição para Escola Secundária,
em 1977. Em 1994, o nome de Arriaga
seria recuperado, passando a designar-se
Escola Secundária Manuel de Arriaga.

Casa do Liceu
O Liceu começou por funcionar, provisoriamente, por volta de 1851, no rés do
chão do edifício do Governo Civil, situado
no lado sul do antigo Colégio dos Jesuítas. Impropriamente instalado, é transferido, em 1852, para um edifício situado
na Rua da Praça Velha, na freguesia da
Matriz, que, apesar das obras de adaptação, era considerado muito insalubre e
acanhado. Esta situação originou que
fosse transferido para uma casa arrendada no Largo do Bispo D. Alexandre da
Sagrada Família, onde passou a funcionar
a partir de 1 de Janeiro de 1882. O Liceu
manteve-se neste edifício até ao terramoto de 31 de Agosto de 1926, cujas
instalações, após uma vistoria, foram

248 208 fotocópias.
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abandonadas. Para evitar o arranque
tardio, ou o não funcionamento do ano
lectivo de 1926-1927, encontrar novas
instalações tornou-se a tarefa prioritária.
A solução veio da iniciativa de José da
Rosa Martins, Barão da Ribeirinha, que
pôs à disposição do Reitor o seu Palacete
situado na freguesia da Conceição, onde
viria a funcionar até 18 de Março de 1935,
quando novamente uma crise sísmica
provocou danos nas instalações. A falta
de segurança, levou o Reitor, Agostinho
da Silva, a suspender as aulas. Enquanto
não se resolveu o problema das instalações, as aulas passaram a ser dadas
por aqui e por ali e em passeios. O Liceu
por aqui e por ali refere-se, sobretudo,
às salas dos Bombeiros, Previdência
Operária, União Operária, Filarmónica
Artista Faialense, Fayal Sport Club e do
particular Júlio Dutra de Andrade. No
entanto consegue-se, após a respectiva
vistoria, o arrendamento da Messe dos
Solteiros da companhia inglesa de cabos
submarinos Eastern Telegraph Company
Limited (Cable & Wireless ). Após obras
de adaptação realizadas pela Junta Geral
e da mudança de todo o material, as
aulas iniciaram-se no dia 1 de Maio de
1935. Em 1945, o edifício é adquirido,
pelo Estado português, por 3. 600 libras.
Depois das respectivas obras de ampliação (construção do ginásio masculino e
respectivos balneários) e de adaptação
realizou-se, no dia 27 de Abril de 1950, a
inauguração oficial do primeiro conjunto
de instalações definitivas do Liceu (vulgarmente conhecidas por Edifício Velho).
O aumento anual de alunos, a instalação
do 3.º ciclo em 1957, e o funcionamento
nas suas instalações da Escola do Magistério Primário, desde 1945, levaram o
Reitor, Manuel Luís da Rocha Silveiro, a
dar os primeiros passos no sentido de
se conseguir nova ampliação das instalações. As obras de ampliação iniciaram-se
com o trabalho de abertura dos alicerces,
a 29 de Outubro de 1962, pela Direcção
das Obras Públicas do Distrito da Horta,
e terminaram em finais de 1966, abrindo
oficialmente no ano lectivo de 1967-1968
(Edifício Novo). Em 2007, passaria para
as modernas instalações construídas no
Pasteleiro, freguesia das Angústias.

LICEU NACIONAL DA HORTA

Introdução do 3.º Ciclo

Actividades Circum-Escolares

Depois de uma luta incessante, em
1957, o Liceu acedeu ao estatuto de
Liceu Central, com a criação do 3.º ciclo,
ficando assim equiparado aos outros
dois liceus açorianos. Apesar do desejo
dos habitantes do Distrito da Horta em
ter um curso liceal completo só se ter
concretizado naquele ano, tal vontade
remonta a 1873, quando pelo Decreto
de 31 de Março, se introduz um plano de
estudos diferenciado, respectivamente
de quatro para os Liceus de 2.ª classe,
entre eles o da Horta, e seis anos para
os Liceus de 1.ª classe. Acentua-se, em
1880, com a divisão dos Liceus em Centrais e Nacionais e, posteriormente, com
a elevação a Centrais dos Liceus de Ponta
Delgada (1901) e Angra do Heroísmo
(1916). Interpretando as aspirações locais,
o Governo, só em 1957, pelo Decreto-Lei
n.º 41 280, de 20 de Setembro, entendeu
que o aumento da frequência tornava
oportuna a criação do 3.º ciclo no Liceu
da Horta.

A história do Liceu não se circunscreveu apenas à luta pela sua institucionalização, afirmação e dignificação
e ao seu papel educativo estritamente
escolar. Encontram-se referências de
âmbito cultural e social na relação com
a comunidade local e com as estruturas
que são institucionalizadas, em particular a Organização Nacional da Mocidade Portuguesa. O Liceu torna-se num
espaço físico e pedagógico dinamizado
à volta das sua múltiplas actividades que
ocorrem em âmbitos diversos graças à
acção de reitores, professores e alunos,
tendo como ideários o desenvolvimento
cultural da mocidade escolar da Horta e a
existência de uma escola aberta e capaz
de reunir não só as famílias, mas também
a restante população. 

Carlos Lobão

CONTINUANDO A DESCOBRIR A BIBLIOTECA ESCOLAR…

CONCURSO DE POESIA ORGANIZADO PELA BE
NO ANO LECTIVO 2009 / 2010

Neste novo ano lectivo de 2010/2011
a Biblioteca da ESMA retoma as boasvindas a todos quantos a visitem …
A BE continua a ser um espaço de
descoberta e também de divertimento,
no qual podemos encontrar a resposta
para as nossas dúvidas, pesquisar para os
nossos trabalhos e até passar momentos
menos ocupados a satisfazer as nossas
curiosidades.
À semelhança dos anos lectivos
anteriores, a BE tem sido apresentada
à comunidade escolar através de visitas
guiadas, sugeridas sobretudo às turmas
ainda pouco familiarizadas com o espaço
em si, ou seja, turmas do 7º ano de escolaridade, através de um Biblio-Paper e
na companhia do seu Director de Turma;
esta actividade foi também alargada
às turmas do Ensino Não-Regular que,
assim, “descobrem” a biblioteca nos seus
vários espaços específicos.
Não existe nenhum limite mínimo para
“ler”, às vezes basta segurar um livro e
olhá-lo para avivarmos o nosso interesse
e na biblioteca existem livros para quase
todas as idades e interesses, portanto
podes consultar e/ou ler todo o tipo de
livros aí existentes, visionar os filmes em
vídeo e/ou DVD, trabalhar e pesquisar
nos computadores disponíveis, requisitares, para leres em casa, os livros
que mais gostas, bem como pode ser o
espaço de uma aula diferente e também
onde podes participar nas actividades
que a BE organizar.
O que podes encontrar na BE: revistas
e jornais variados, livros das mais diversas matérias, livros de poesia e teatro,
alguns álbuns de banda desenhada,

No ano lectivo anterior, realizou-se um Concurso de Poesia na Biblioteca Escolar,
em estreita colaboração com o Clube de Leitura, do qual resultaram dois alunos
vencedores, em ex aequo; pela calendarização desta actividade, não foi possível dar
a conhecer à comunidade escolar atempadamente os referidos poemas vencedores
e seus autores.
Deste modo, o primeiro Arauto deste ano dá a conhecer estes trabalhos premiados:
Vida de Tristeza			
Suavemente me encontrei no mundo,
Com a tristeza, levei a peito.
Serei cego e mudo;
O vasto do céu e um sorriso imperfeito.
Sei que na vida nada sei,
Que a vida me percorre,
Um dia serei rei,
Que na vida tudo morre.
					
Pensamento pensado,
Sinto quem sou,
Não ligo meu agrado,
Já nem sei onde estou.
Sinto que não me conheço,
Não possuo nem passo,
Com a vida adormeço,
Não sei em que regaço.
Contigo me achei,
Contigo serei feliz,
Em ti me encontrei,
E o pouco que sempre quis!
A noite que trai.
Onde passar o dia,
Nenhuma chuva cai…
A minha inútil agonia.
Com essa noite mais vazia,
Mas quem me chamou?
Por um momento de magia,
Foi um anjo que não te amou.

Na noite do diadema,
Onde a maldade mora,
Quem será que escreveu o poema?
Que hoje me devora.
Ricardo Corado
Profij 1º ano – Serviço de Andares
2009 / 10
Fachada
Teus braços me envolviam
Na fria noite calma
E aos poucos e poucos,
Ias me tocando na alma.
Entraste e permaneceste,
Mais do que era suposto
E foi por ti que eu quebrei,
Meu sincero rosto.
O sonho acabou,
E para a realidade voltei,
Desejando a morte rápida
Por tudo o quanto recuei.
A sinceridade fugiu,
E a máscara voltou a surgir
Sorriso embora falso, perfeito
Pois nunca os saberão distinguir!
Neuza Nogueira
10ºE – 2009/10)
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filmes educativos e divertidos, acesso à
internet, etc…
Para encontrares um livro, podes procurar directamente nas estantes, prestando atenção às indicações que estão
inscritas nas prateleiras; nas estantes, os
livros estão arrumados pelos assuntos
que tratam e as etiquetas coladas nos
livros têm cores e números diferentes,
consoante o assunto a que dizem respeito. Os livros que têm uma bolinha
vermelha não podem ser requisitados.
Mas, se não encontrares aquilo que
procuras, podes sempre pedir ajuda
aos professores e à senhora funcionária
que, decerto, farão o seu melhor para
te ajudar.
Algum equipamento, apenas os funcionários da biblioteca podem po-lo a
funcionar para se preservar o material
que é de todos.
Relembra que o LIVRO é um amigo
e, como tal, deve ser tratado com carinho…, portanto não o dobres, não o
rasgues ou sujes, arranja um marcador
para assinalares onde paraste na leitura
e, se um livro, pelo seu uso, se estragar,
não tentes arranjá-lo, entrega-o a quem
tentará cuidar dele.
A Biblioteca é um lugar calmo, por
isso procura não fazer muito barulho e
procura LER para descobrires que é um
PRAZER!!!
A todos pedimos uma espontânea
colaboração – e sugestões – para que
tornem a BE num espaço cada vez mais
vivo de saberes.
Boas Leituras!!!!			
					
A Coordenadora da BE,
Paula Alexandra Casqueiro.

Para uma Escola com Projectos
As exigências do mundo actual foram
transformando a escola num espaço
que se quer não apenas de ensino de
determinadas matérias, mas sobretudo
de formação e inserção de jovens de
forma participativa e construtiva numa
sociedade que se deseja composta por
cidadãos activos e informados.
Uma das presentes ofertas educativas
fornecidas pelas escolas são os projectos que consistem na deslocação de um
grupo de alunos, acompanhado de um
ou mais professores, a local distante do
de origem, com o propósito de entrarem em contacto com uma nova cultura,
língua, modelo de ensino, paisagem
(física e humana) ou outros, facto que se
reveste de especial importância em escolas como a nossa, inserida numa comunidade isolada numa ilha, onde algumas
das realidades do nosso mundo não são
perceptíveis à maioria dos seus alunos.
Vamos então referir três dos projectos
mais recentemente desenvolvidos na
ESMA, um já terminado, um em vias de
conclusão e outro ainda em decurso.
Canadá 2010, Encontro de Culturas,
Cidadania e Ambiente – Iniciado no ano
lectivo 2008-2009 na turma de Geografia A do 10º ano da professora Fernanda
Serpa Silva. O objectivo era chegar a
Toronto em 2010, para um encontro
com a comunidade açoriana lá residente,
assim como o contacto com novas culturas e modos de vida, incutindo nos
alunos um espírito de grupo e de cidadania, para além do conhecimento de uma
paisagem física e humana bem diferente
da nossa, indo de encontro ao programa
leccionado na disciplina ao longo desses

O CACIFO DE CÁ

dois anos. Como forma de angariação
de fundos foram desenvolvidas diversas
actividades, sendo a principal e que permitiu que o projecto chegasse ao fim, a
confecção e venda de massa sovada. A
viagem decorreu entre 28 de Agosto e
5 de Setembro de 2010, sendo o grupo
composto pela referida professora,
pelo professor Carlos Nunes e por nove
alunos. Ao longo da sua estadia foram
acompanhados por um grupo de jovens
da Casa dos Açores do Ontário (CAO),
na qual ficaram instalados e que lhes
proporcionaram uma série de passeios
aos principais locais da cidade, tendo
visitado, entre outras coisas: os bairros
português, chinês e italiano, as Cataratas
do Niagara, a National Canadian Exhibition (CNE), o George Brown College, a
CN Tower, a estação de televisão Omni
News e o Canada Wonderland (parque
de diversões). Os alunos gostaram do
passeio, de terem tomado contacto com
modelos de ensino, estilos de vida e realidades paisagísticas bem diferentes das
do seu meio habitual, também grandes
diferenças a nível cultural, sublinhandose aqui a gastronomia (tiveram oportunidade de experimentar comida americana, italiana e coreana), para além de
terem travado conhecimento com jovens
da sua idade e oriundos ou descendentes
de Portugal, mas com uma vida bastante
diferente daquela que teriam se cá
vivessem. Em geral, foi uma experiência
bastante enriquecedora a vários níveis,
tendo inclusive três alunas mostrado
intenções de futuramente prosseguirem
estudos naquele país.

O CACIFO DE LÁ
Talvez nunca tenhas ouvido falar de Bill
Bryson. É um senhor gordinho, de óculos
e barba que é sobretudo conhecido pelos
seus livros de viagens (em que descreve
os sítios onde esteve e as inúmeras desgraças que lhe aconteceram), mas que é
também o autor de um livro chamado
Breve História de Quase Tudo.
Porque é que devias lê-lo? Porque foi
considerado um dos melhores livros de
divulgação científica e porque é uma
porta para mundos tão diferentes como
a astronomia, a criação do universo ou a
geologia, mas, sobretudo, porque Bryson
torna a ciência divertida.
Não é um romance nem um livro que
precises de ler todo de um só fôlego.
Podes ler só os capítulos de que gostas,
podes saltar as partes que não te interessam e podes até só ler um capítulo,
talvez por isso seja um livro que pode
estar muito tempo na cabeceira (e não é
para servir de calço e mantê-la direita),
quem sabe se não vais descobrir até que
ponto a ciência é interessante?

ARCO – Madrid – Organizado pelas
turmas de artes do 10º e 11º anos, sob
o comando dos professores Conceição
Martins, Adalberto Branco e Raquel
Ferreira, estes alunos propuseram-se
a visitar a Feira Internacional de Arte
Contemporânea, realizada anualmente
em Madrid, estando este projecto
ainda em decurso e contando com
a participação de vinte estudantes.
Já com a viagem marcada de 14 a
19 de Fevereiro de 2011, têm sido
feitas variadas actividades, das quais
destacamos a venda de produtos
hortícolas na escola e os jantares
organizados. Apesar de ainda faltar
algum tempo para alcançarem o seu
objectivo, os alunos envolvidos esperam
aprender mais sobre a sua área – as Artes
–, sobretudo tendo em conta que a
maioria deles nunca teve a oportunidade
de visitar uma exposição deste género.

Na imagem: o grupo do Canadá 2010 na pista do aeroporto da Horta, antes do embarque para Ponta
Delgada (donde seguiram para Toronto)

More than a dot in the middle of the
Atlantic – Projecto da turma de inglês da
professora Filomena Pinheiro, iniciado
no mesmo ano lectivo do anterior e com
o mesmo destino, tinha por objectivo
ir a escolas dos filhos dos emigrantes
portugueses, trocando impressões
acerca dos modelos de ensino deles e do
nosso, mostrando-lhes como é a escola
em Portugal, levando também o nome
dos Açores e particularmente da nossa
escola a paragens mais distantes. Para
isso, organizaram diversas actividades,
das quais se destacam: cafés concerto,
cinco jantares, vendas ambulantes
e o “cantinho da beleza” na escola e
nas festas de Verão do Faial e do Pico.

O grupo, composto por 17 alunos e com
o acompanhamento das professoras
Filomena Pinheiro e Gracinda Andrade,
está a caminho do Canadá no momento
em que se escrevem estas linhas,
ocorrendo a viagem entre 20 e 30 de
Outubro de 2010. Antes da partida
deixaram-nos algumas palavras de
expectativa e ansiedade, desejando que
corra tudo bem e mostrando-se bastante
satisfeitos com o decorrer do processo e
com o facto de terem conseguido atingir
o seu objectivo, esperando aprender
com esta experiência, conhecer pessoas
e realidades novas, e no final, se restar
algum tempo, aproveitarem para fazer
algumas compras, esperando que o
frio e a neve não atrapalhem muito.

Em tom de conclusão, podemos deixar
algumas palavras de incentivo a todos
os alunos da nossa escola, sobretudo os
mais novos, para que se tiverem oportunidade de integrar um projecto deste
tipo o façam: trata-se de uma experiência
única na vida de um estudante, em que
se toma contacto com uma realidade
diferente daquela que vivemos dentro da

5

Falar de um livro de que se gosta nem
sempre é muito fácil, recomendá-lo a
alguém é um perigo pois o mais provável
é que o outro pode não gostar e achar
que estás completamente fora do baralho.
No entanto, como os conselhos
são para dar aos outros e não para se
seguirem, resolvi falar-vos de um dos
meus livros preferidos, A Cidade e as
Serras de Eça de Queirós (já estou a adivinhar as caretas dos que têm Os Maias
muito arrumadinho na prateleira à espera
de ser lido e que tencionam lá deixá-lo
a apanhar pó).
A história gira à volta de Jacinto, um
homem que tem tudo o que a civilização
pode comprar e que se aborrece para lá
dos limites pensáveis, aborrecem-no as
coisas, as conversas, as pessoas, em suma,
tudo. E, acima de tudo, aborrece-o um
cantinho de terra portuguesa – Jacinto
vive em Paris - onde uma capela deslizou
serra abaixo, espalhando os ossos dos
seus antepassados, e que o obriga a vir
a Portugal.
Já estou a ouvir mais suspiros, o quê?
Um livro sobre um homem que se aborrece? Sim, um livro sobre um homem que
se aborrece, até ao dia…
Catarina Azevedo

nossa escola, é uma espécie de relance e
de preparação para o mundo real que nos
espera lá fora; é também uma forma de
estreitar laços de amizade e de reforçar o
espírito de camaradagem e de trabalho
em equipa, além de que se aprendem
inúmeras coisas novas e por vezes inesperadas (o escritor destas linhas, por
exemplo, deu consigo a manusear um
forno a lenha…).
Para o grupo que neste preciso
momento se encontra em território
canadiano vão os nossos cumprimentos
e votos de que a viagem esteja a correr
bem (ao tempo da publicação deste texto
já se encontrarão novamente entre nós);
para os alunos de Artes fazemos votos
de continuação de um bom trabalho e
que apreciem a sua visita e para todos
os outros alunos pretendam ou estejam
a iniciar um projecto aqui fica o nosso
testemunho: no meio de muito trabalho
(com alguma preguiça pelo meio…),
desistências e persistências, riso e choro,
amizade e discussões (como, aliás, tudo
na vida): tanto esforço compensa, nem
que seja só por aquele momento em que
uma terra distante nos acena da janela do
avião e dizemos uns aos outros: “Ainda
não acredito que conseguimos chegar
até aqui!”.
Tiago Silva

momentos
Sentado a teu lado
Cantava como um pássaro
Voando
Pró céu.
Regressar à Escola

Regressar à escola quem o quer?
Voltar às aulas e aturar aquela “criatura”
de mulher?
Acordar tarde com a voz da mãe gritando: - “Cristina?”
Ter todos os dias aquele cansaço,
aquela rotina.
Mas há que ver o lado positivo deste
sacrifício
Mesmo estando farto e sendo apenas
o início
Até gosto do cheirinho cheio de
recordações, no estojo os coloridos
materiais
Voltar a ver e a estar com os amigos,
não esquecendo “os especiais”
Mas que interessa, queremos é fugir
deste inferno
É uma injustiça vir às aulas nestes dias
puro “Inverno”
Sim, há sempre algo a argumentar ou
a questionar,
No meio disto tudo onde deve ser o
nosso lugar?
Sem os os estudos nesta “psicológica”
crise também,
Não, não quero ser mais um que vive
às custas da mãe.
Hei-de ser “gente” agora estudo, depois
hei-de trabalhar
Devíamos ver a escola como um meio
“futuro” alcançar
Reclamamos muito, mas lá no fundo e
digo sem ofensa
O esforço de todos os dias mais tarde
compensa.
Sim sou daqueles que gostam de estar
distraídos e a mandriar
Mas quando vejo “consequências” de
tais coisas quero estudar
E agora que temos de apostar tudo e
dizer sim eu consigo.
Cristina Carvalho

Percorria nuvens
Furava furacões
Como um pássaro
Livre sem decisões
Correndo pró horizonte
Saltando prá lua
Sonhava
Tocando no sol
Um pássaro
Voando sem fim
Sorrindo pra ti.

A mágoa é cultivada com perfeição, no
decorrer dos dias e das noites, das horas
e dos segundos. Mas nós, de cada vez
que nos zangamos, há sempre alguém
que nos une.
Perdoar, dizem, é muito difícil.
De entre todos, apenas tu tens o direito
de me ver fracassar. Quando caio, apareces com a tua bondade serena.
A Amizade é um fruto que cresce ao
longo do tempo, através da Amizade
conseguimos diferenciar os amigos e
melhores amigos, ou seja, o amor que
cada um sente.
A Amizade é como o mar, vê-se o princípio mas não se vê o fim, é um fruto proibido de que não se pode abusar.
Uma amizade verdadeira nunca acaba,
amigos são para sempre, pois deixamnos marcas positivas que o tempo jamais
poderá apagar.

Voando
A alta velocidade
Este sonho
Tem que se tornar realidade.
Tuxa

A Amizade é como uma Primavera
Que pode ou não terminar
Mas comigo e contigo
Para sempre vai durar
Não, não vale a pena chorar
Por aquele que não te quer
Olha à tua volta
Procura quem te quer bem
Pois a verdadeira amizade
Não se pode trocar.
Por nada deste mundo.
Quando precisares aqui estou
Pronto a te oferecer
Com o devido carinho e amizade
Pensa sempre em mim…
Do teu amigo André Cunha
Para Núria do 9ºC

Rodrigo Silva,
Vanessa Dutra, do 8ºB

Desenha, escreve, ilustra, comenta, desabafa...
Esperamos pela tua contribuição na caixa preta ou
directamente no:
arautario@gmail.com

Cinzas
Porque, se me amas, irei senti-lo
Como um raio de sol que se perdeu
Ao encontro de um sorriso teu
Pois no futuro, acabará por se repetir!
Porque estão tatuados no meu ser
Todos os medos, os receios,
Monstros que sem rodeios
Te impedem de adormecer!
Porque, se me amas, há que admitir
Abriria mão de tudo
Derrubaria o teu escudo
Que me impede de emergir!
Porque, na verdade, se me amas,
Foge e não voltes nunca mais
Porque, quando o fogo é demais,
Só ficam os restos de chamas!
Neuza Nogueira 10ºE
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OS ALUNOS ENTREVISTAM...
Evgeniy Kostetskiy
O aluno Evgeniy Kostetskiy tem 13
anos e frequenta o 9º ano. Este aluno já
esteve em duas escolas anteriormente,
uma escola em Braga e outra na Madeira
e as ambas eram inglesas, sendo o seu
país natal a Ucrânia.
1. Qual foi a tua primeira ideia da
escola?
EK - Achei que era enorme e tem
muitos alunos, no início até me senti
perdido.
2. O que tens achado dos teus primeiros
dias de aulas?
EK - Não podia ser melhor, já fiz muitos
amigos.
3. Este método de ensino é muito
diferente das tuas antigas escolas?
EK - É diferente porque na minha
antiga escola ensinavam praticamente
tudo em inglês, e tínhamos duas disciplinas de História, a História portuguesa
que era leccionada em português e a
Mundial em Inglês.
4. O que é que achas dos teus novos
professores?
EK - São iguais, não são melhores nem
piores, há uns de que gosto e outros
não.
5. Qual foi a tua impressão das
condições que a escola te proporciona?
EK - A escola tem tudo e não falta
nada!
6. Sentes-te bem integrado com o teu
meio escolar?
EK - É a primeira vez que estou numa
escola portuguesa e estava preocupado
que não me aceitassem bem. Estou surpreendido com a rapidez com que me
aceitaram.
Esperemos que o teu empenho e
expectativas da escola continuem. Gostámos muito de conversar com este
aluno que está muito motivado para
este ano lectivo escolar. Agradecemos a
colaboração deste aluno.

Professora Paula Decq Mota
Paula Decq Mota, professora de
Matemática e Directora de Turma do
9ºD, vai-nos responder às seguintes perguntas:

3Considera que o seu método de
ensino ajuda os alunos a evoluir nos seus
resultados?
PM - “Eu gosto de pensar que sim, e
todos os dias me esforço para isso. Se
não pensasse dessa maneira, então tinha
que mudar de profissão. Nesta profissão
temos que ser sempre optimistas.”

1- Há quantos anos dá aulas nesta
escola?
PM - “Já estive cá entre 2004 e 2006,
depois regressei de vez em 2008”

4O seu sonho sempre foi ser professora desta disciplina (Matemática)?

2Consegue conciliar o trabalho
escolar com o trabalho doméstico?

PM - “Sim, desde o 9º ano de escolaridade, em que tive como professora
a professora Natália Costa Pereira, que
fez com que eu gostasse ainda mais de
Matemática, mas principalmente o gosto
por ensinar (Matemática).”

PM - “Não é fácil porque há muito trabalho em ambos os sítios e como tenho
um bebé, também tenho que me dedicar
muito tempo a ele, o que nem sempre é
fácil. Mas como “quem corre por gosto
não cansa” tudo se consegue conciliar.

PM - “Não me imagino a leccionar
outra disciplina.”
6Quais as sugestões para um
bom ano lectivo?
PM - “É importante um bom
ambiente na sala de aula, que seja
calmo e agradável, sem conflitos. É
preciso vontade de aprender e muita
persistência, para ultrapassar as dificuldades. Eu acredito que, se um aluno não
desistir e se for bem acompanhado, consegue sempre o sucesso.”
Obrigado pelo tempo disponibilizado,
foi um prazer fazer-lhe esta entrevista.
Um bom ano lectivo…

Professor Carlos Nunes
Nesta entrevista vamos falar sobre o
primeiro dia de aulas, sendo o entrevistado o professor Carlos Nunes, o professor de que todos ou quase todos gostam,
de 34 anos. Esta entrevista foi realizada
pelos alunos Ana Medeiros, André Cunha,
Helder Catarina e Iara Rodrigues do 9ºC,
da direcção de turma da professora Cristina Ambrósio.

Eugénio, a recepção dos novos alunos
e a distinção dos melhores alunos e dos
mais assíduos. O que é que pensa que os
novos alunos acharam da escola nova?
CN: Por um lado acharam que havia
regras e disciplina, por outro lado aperceberam-se de que a escola tem todas
as condições para eles terem um bom
aproveitamento escolar.

AAHI: Boa tarde, queríamos falar-lhe
do regresso às aulas, nomeadamente do
primeiro dia de aulas. Às 9:30 foi ter à sala
atribuída à sua direcção de turma, não é
verdade? Como correu essa recepção?

AAHI: Como é que foi voltar à escola?
CN: Um misto de alegria por reencontrar colegas e alunos e de nostalgia pelas
férias terem acabado.

CN: É verdade. Correu dentro do esperado, uma vez que é o 3º ano que estou
responsável por essa turma. Claro que
houve um burburinho porque alguns
deles há muito tempo que não falavam
entre si e queriam colocar a conversa em
dia.

AAHI: Tem as mesmas turmas desde
o sétimo ano ou foram-lhe atribuídas
novas turmas este ano?
CN: Tenho 4 turmas do 9º que se
mantêm, à excepção do 9ºC, onde
entraram 10 alunos novos, e tenho duas
turmas de Oportunidade novas.

AAHI: Depois, como os outros professores, alunos e pais, deve ter ido para o
pavilhão ouvir o discurso do professor

possível de concretizar…
Ao fim de jogos, concertos, torneios
de consola, rifas e afins já não sabemos
o que mais inventar...
E depois de pensar em mil coisas e
nenhuma nos parecer assim tão interessante, de dar voltas à cabeça e de não
receber qualquer resposta ao pedido de
inspiração que enviamos aos céus…
Há problemas graves na nossa Associação de Estudantes. Não queremos causar
alarmismo nem chocar os alunos mas
temos de admiti-lo.

5Se fosse obrigada a mudar de
disciplina, qual seria?

Tivemos uma ideia!
E porque não consultar outras mentes
quiçá mais inspiradas?
Portanto…

Ficámos sem ideias brilhantes!
A criatividade está pelas ruas da
amargura e a imaginação voa tão alto
que não nos oferece nada que seja

7

AAHI: O que acha das suas turmas?
CN: Excelentes a nível humano, mas
como em todas há bons alunos, alunos
médios e alguns alunos fraquinhos a
nível de conhecimento.
AAHI: Para terminar, queríamos saber
como têm corrido as aulas até aqui
.
CN: No geral têm corrido bem, mas
como em tudo na vida há aulas que
correm melhor do que outras, porque
há conteúdos mais interessantes do que
outros e há situações em que os alunos
colaboram mais do que noutras.
Muito obrigado pela sua disponibilidade e pelo tempo dispensado. Desejamos-lhe continuação de boas aulas.
Muito obrigado mais uma vez. Gostámos
muito de lhe fazer esta entrevista.
*AAIH – Ana, André, Helder e Iara.

Aos das ideias mirabolantes e aos das
ideias menos brilhantes…
Aos das ideias pouco criativas e aos das
ideias com criatividade a mais…
Aos que acham que não têm ideias e
aos que as têm para dar e vender…
E a todos os alunos da ESMA…
Enviem as vossas sugestões/ideias/
inspirações para:
ae.esma2008@hotmail.com
Graça Silva

Marie Antoinette
2006
123m
Realização e Argumento: Sofia Coppola
Interpretação: Kirsten Dunst, Jason Schwartzman

A História não é, nem pode/deve ser,
sinónimo de papéis velhos e bafientos
escondidos numa prateleira empoeirada
de uma qualquer biblioteca nem de um
passado longínquo e pouco interessante.
Ainda para mais quando há imensas possibilidades de saber mais de forma mais
interessante.
A 7ª Arte acaba por ser uma possibilidade apetecível… E o filme “Marie Antoinette” um bom meio de aprendizagem.
A longa-metragem com argumento
e realização de Sofia Coppola e galardoada com o Óscar para Melhor Guarda-Roupa conta a história de uma das
rainhas com mais destaque (por motivos
pouco agradáveis) na História Mundial
transportando-nos à França, apogeu do
Absolutismo, do século XVIII
O filme revela muita criatividade e é
verdadeiramente magnífico em várias
vertentes do foro cinematográfico.
Várias palavras podem ser utilizadas
para o caracterizar (magnífico é apenas

Faial Film Fest na nossa Escola

 uma delas) e, a ter de eleger a mais
abrangente, diria que surpreendente é
a indicada.
Surpreendente pois ao longo de todo
o filme existem cenas que nos deixam
completamente abismados devido aos
preceitos da época.
Momentos como o acordar da rainha
(Já se imaginaram a acordar com imensa
gente a rodear-vos a cama e a desesperar
por ter a honra de vos vestir?), o parto
assistido (imaginem a mesma imagem
mas desta vez durante o trabalho de
parto!) ou mesmo a moda e os banquetes
da época são motivos para ficar boquiaberto e algo chocado. E mais ainda surpreendente pois todas estas cenas têm
um toque quase cómico e irónico, o que
nos leva a encarar todas estes novos
hábitos de ânimo leve e alegre apesar
do choque.
Surpreendente devido à opulência do estilo de vida daquela que foi a
maior corte do Absolutismo, ao luxo e
imponência do Palácio de Versalhes e ao
admirável guarda-roupa que deixa até os
menos apreciadores de moda impressionados!
E sobretudo surpreendente em dois
pontos que considero fundamentais. A
fidelidade histórica pois inclui citações
atribuídas à rainha Maria Antonieta e
aquilo que me faz ficar surpreendida
sobre maneira é o facto de, na minha
opinião, o filme não ser tendencioso.
Isto é, não é como a maioria dos filmes
históricos que nos levam a “defender”
o protagonista independentemente do
seu percurso de vida.
Aliás, ao equilibrar as futilidades da
rainha num “andamento” mais rápido
com os seus momentos maternais e
nada frívolos num andamento (talvez
demasiado) lento (mas justificável) deixa
ao espectador a tarefa de condenar ou
absolver a rainha… Se bem que apenas
como personagem, já que a História ou,
neste caso, a guilhotina, já se encarregou
de o fazer.

2) Que impressões retirou da sua passagem pela escola? O que é que gostaria de dizer aos estudantes da escola
secundária Manuel Arriaga?
R: Pelo pouco que vi, é uma escola que
dá óptimas condições de aprendizagem
aos estudantes. Parece nada faltar. Na
conversa que tive no Auditório, vi uma
plateia interessadíssima e bem-disposta, com uma grande vontade em saber
coisas. Creio que o segredo poderá estar
aqui: nesta vontade de querer saber, de
querer aprender sempre, neste gostar
de ser irrequieto, associado à importância do lugar, da luta constante para que
o nosso lugar seja um lugar cada vez
melhor.

Fotografia de Viagem
Eduardo Brito esteve presente no
auditório da nossa escola, na manhã
do passado dia 1 de Outubro, a convite
do Arauto. O fotógrafo explicou a uma
plateia de alunos silenciosa e curiosa as
razões de ser fotógrafo, abordando as
origens da arte fotográfica e o aparecimento da fotografia na sua vida tal como
a importância de saber olhar. Eduardo
Brito aproveitou também para contar a
sua viagem de automóvel com o músico
Sandy Kilpatrick entre Finisterre, Finistère
e Land´s End, três lugares com o mesmo
nome em Espanha, França e Inglaterra,
que resultou num livro-cd denominado
Terras Últimas. No final, houve tempo
ainda para uma conversa com os alunos
sobre as fotografias presentes no livro,
interrogações sobre os diferentes tempos
de uma foto numa estrada do Gerês ou
ainda sobre se este tinha comido um
rissol de camarão antes de uma determinada fotografia. O Arauto aproveitou
também para fazer duas questões ao
fotógrafo.

Graça Silva

1) Como é que foi ter voltado aos
Açores dezasseis anos depois?

A Escola Secundária Manual Arriaga
acolheu durante o período de aulas de
2 a 5 de Novembro a VI edição do Faial
Film Fest. A grande maioria dos alunos da
nossa escola pôde assistir no auditório
da escola às várias sessões de filmes animados, inseridos no programa da Festa
Mundial da Animação, que contou com a
colaboração do cineclube da Horta.

R: Os bons regressos são sempre
importantes. Ao longo do tempo, vamos
coleccionando lugares onde queremos
regressar, que queremos reviver. Os
Açores sempre foram um desses lugares.
Este regresso aos Açores fez-me compreender a importância e o encanto das
duas primeiras passagens pelas Ilhas, em
93 e 94: a marca vem de uma memória
nítida dos lugares, dos caminhos, dos
nomes das coisas. A isto acresce o facto
deste regresso ter sido marcado pela
vivência inesquecível da subida ao e
descida do Pico e da conversa na Escola
Secundária Manuel de Arriaga no Faial:
quando passamos pelos lugares de uma
forma tão marcante como esta, passamos a ser, também, um bocadinho
desses lugares. Hoje sou um bocadinho
Picaroto e Faialense, também.

O jornal Arauto convidou também
Pedro Escobar e Aurora Ribeiro que,
após a exibição dos seus filmes “A Menina
dos Meus Olhos” e Passando à de Zé
Marovas”respectivamente, falaram sobre
o propósito da realização dos seus filmes
tal como a participação destes filmes na
competição do Faial Film Fest. Os estudantes do 10ªD, 12ºB e 12ºC assistiram
aos filmes acompanhados pelos respectivos professores e tiveram direito à mais
recente edição do jornal Fazendo.
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O fim de tudo e o princípio de nada
Descendo o Gerês passámos o Inverno
mais rigoroso e o Verão mais fresco e foi
assim que começou a explicação para
a mais longa pequena viagem até Finisterra.
A desordem visual de terras últimas
era interrompida pela paz, o descanso
merecido numa pensão mal decorada.
E depois, ora éramos mandados para o
suicídio fingido, através de uma placa
ao contrário, ou então, de rastos, visualizávamos uma mosca que tentava sobreviver ao cansaço.
Tudo isto culminado com o cantar
harmonioso de um grilo que, envergonhado, foge do sábio viajante.
E, de clic em clic, parámos aqui no
fim do Atlântico, nas ocidentais terras
últimas.
Marta Silva
12º C

Holocausto: será
possível hoje?

Mentes criativas –
PRECISAM-SE!

O termo Holocausto está associado ao
massacre que levou ao extermínio de
milhões de pessoas que faziam parte de
grupos politicamente indesejados pelo
regime nazi fundado por Adolf Hitler, dos
quais se destacam os judeus. O número
de mortos ainda é objecto de pesquisa,
mas pensa-se que mais de um milhão
de crianças faleceram em campos de
concentração.
Actualmente, mais de dois milhões de
crianças por ano são exploradas por todo
o mundo. Esta exploração vai desde o
tráfico de menores para fins sexuais ou
para trabalhos forçados a sequestro para
fins militares.

“Não tenho ideias!” é, sem dúvida, uma
das frases que mais se ouve da boca
dos alunos, quando são incentivados a
CRIAR… e isso assusta-me!
Mas recuso-me a acreditar que, na
realidade, não tenham ideias. Prefiro
achar que talvez não confiem nas suas
mentes potencialmente brilhantes ou
não se sintam propriamente à-vontade
para as expor “publicamente”.

Num mundo onde a Declaração
Universal dos Direitos Humanos já foi
assinada há mais de 60 anos e onde a
Declaração Universal dos Direitos da
Criança foi aprovada com unanimidade
a 20 de Novembro de 1959, há pais que,
em busca de dinheiro, vendem os seus
filhos a exploradores e a redes de tráfico
internacional. Esta realidade existe, mas
por que razão não estão os governos
empenhados para pôr fim a isto? Será
que estamos a entrar num novo Holocausto?
Tanto o caso de Madeleine McCann
como o do pai que manteve a sua filha
refém durante 24 anos tendo 7 filhos
com ela, na Aústria, foram extremamente mediatizados e moveram imensas
pessoas e forças políticas. Sem querer
diminuir a gravidade a estas situações,
casos como estes também acontecem
nos países em desenvolvimento, mas
pelas condições económicas e sociais
desses países da América Latina, da
África e da Ásia, não se vêem governos
poderosos a ajudar eficazmente estas
crianças inocentes. Apenas Organizações Não-Governamentais é que tentam
impedir que mais crianças sejam vítimas
dos esquemas macabros deste tipo de
seres humanos. Portanto, nós, enquanto
cidadãos, temos de forçar os governos
e organizações com fortes condições
sociais e económicas e com uma grande
influência nas sociedades desenvolvidas
para impedir que mais crianças sejam
vítimas desta total escravatura, deste
crime contra a humanidade. Ou será
que a nossa consciência e moralidade
também só vêem cifrões à frente?
Maria Bairos Menezes

Por vezes dou por mim a pensar que
talvez o problema não seja só dos alunos,
mas seja também meu, dos restantes
professores, dos funcionários, dos pais
e por aí fora… Será?!
O problema não é meramente artístico,
como muitas vezes se julga. O problema
é que, se no campo artístico não nos
atrevemos a criar e a arriscar, dificilmente
tomaremos outra atitude em todas as
diferentes áreas (e idades!) da nossa vida.
É bom poder tirar partido das artes, nem
que seja apenas nos anos mais jovens,
para estimular este nosso lado criativo,
que tanta falta nos faz. Se não for estimulado, vai diminuindo… acreditem!

No perímetro do sonho
à minha mulher, Regina
Abre-se diante de nós a assombrosa
Caldeira – mãe da ilha do Faial.
Paira uma aragem translúcida e vemos
um enorme cume abatido, mas o que lá
está é a catedral de um silêncio imponente. E estamos com sorte. O céu está
puro e o dia limpo.
Antes de iniciarmos a caminhada pelo
perímetro da Caldeira, Roberto Terra,
representante da Azórica, improvisa um
briefing, chamando a atenção dos caminheiros para a floresta laurissilva e para a
riqueza do património ambiental.
A primeira visão da Caldeira é um
deslumbramento para os olhos, tal o seu
esplendor e a grandiosidade dos seus
313 hectares. Trata-se de uma esplêndida cratera vulcânica com cerca de 2 km
de diâmetro e 400 m de profundidade
revestida de uma vegetação exuberante
e endémica, de que se destacam o feto, o
musgo, a rapa, o junco, o zimbro, o louro,
o sanguinho e o cedro do mato. O cone
vulcânico está assim há 10 mil anos, mas
tudo começou há 410.000 anos numa
erupção vulcânica que deu origem ao
Faial.
Este espectacular santuário de flora e
vegetação é um quadro feito de emoção
que entontece e deslumbra. Por entre
jogos de luz e sombra, seguimos por carreiros perdidos, palmilhamos trilhos de
aventura. E logo um ah de assombro, um
vago sentimento de surpresa se apossam
de nós. Não tiramos os olhos das profundas vertentes alcantiladas à medida
que caminhamos. Há um silêncio mágico
cortado pelo ruído surdo dos nossos
passos e pelo canto dos pássaros. Cheira
a terra e a humidade nesta paisagem que
infunde respeito.
É um dia de Julho e o sol está agora
radioso. Paira no ar uma impressão de
volúpia e frescura que nos acaricia. Respiramos a amplidão com alegria, neste fantástico panorama que abrange o Faial
todo, mar, céu, costa, luz e irrealidade.
Circulamos o olhar e lá estão as ilhas em
frente: a montanha do Pico irrompendo
de entre nuvens metafóricas; a configuração longa e estreita de São Jorge; a
mancha desvanecida da Graciosa…

Parece-me que nos encaminhamos
para ser, cada vez mais, mentes “afuniladas” para um pensamento de tipo
convergente, onde a primeira ideia que
temos nos parece sempre a única e perfeita para resolver qualquer questão ou
situação (seja ela escolar, familiar, prática
ou teórica, artística ou nem tanto…).
Acredito que somos levados a ser
assim, porque é muito mais fácil para
todos! Uns porque não precisam de
pensar tanto, outros porque não são
incomodados com ideias diferentes (que
são, normalmente, sinónimo de complicação!) mas, acima de tudo, porque
toda a sociedade será aparentemente
muito mais simples e básica se todos nós
pensarmos apenas o mínimo essencial e
não pusermos em causa aquilo que nos é
dado como “verdade absoluta”. Se calhar,
há já alguns anos que somos discretamente ensinados a não pensar muito e
a não falar demais…
Assim sendo, aconselho vivamente
a que todos procuremos ser mais criativos… Em tudo! Podemos aproveitar
a lufada do novo ano lectivo como um
impulso para tal. Tentemos transformar
o nosso “pensamento convergente” em
“pensamento divergente”, procurando
estimular as nossas ideias todos os
dias, encontrando novas soluções para
as nossas decisões, pondo em causa
aquilo que nos parece poder ser melhor
e, sobretudo, tornando as nossas aulas,
as nossas rotinas, os nossos dias menos
enfadonhos e iguais!
Enganam-se os que vêem a criatividade apenas como “coisa de artistas”…
A criatividade pode (e deve) ser aplicada sempre!
Ana Correia
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Olhamos bem no fundo da Caldeira
e imaginamos a lava explosiva que veio
do fundo do mar... E grandes tremores
de terra, fogo e caos, cataclismos espantosos, convulsões lávicas… Grandeza
colossal! Ah, o que este Vulcão vomitou
e produziu…
(O meu telemóvel toca, chamandome ao sentimento da realidade. Não
quero ser incomodado. Desligo e sigo
caminhando. A Caldeira, a exaltação da
vida livre, impõe-nos recolhimento e
silêncio).
A 1043 metros a partir do nível do
mar, caminhamos agora por entre ravinas admiráveis, situações imprevistas e
abismos que nos atiram para as regiões
mais fantásticas do sonho. Estamos suspensos entre o céu, o mar e a Cratera.
Há aqui um silêncio cheio de vida. E
uma luz mais que delicada. Não viemos
aqui para ver paisagens, mas para sentir
atmosferas. Esta Reserva Natural guarda
uma beleza estranha que não nos larga
e nos contempla ao mesmo tempo que
a contemplamos.
Roberto Terra recorda que, no decurso
da crise sísmica de 13 de Maio de 1958,
abriram fendas no interior da Caldeira
que romperam a impermeabilização do
fundo da mesma. Este facto levou ao
escoamento das suas águas para o interior do cone central, desencadeando violentas explosões freáticas e ocorrência de
actividade fumarólica. Temeu-se o pior e
chegou mesmo a haver um plano para
evacuar todos os habitantes do Faial.
Mais recentemente, em resultado do
sismo de 9 de Julho de 1998, deram-se
derrocadas nas paredes quase verticais
da Cratera, ainda bem visíveis.
Levámos cerca de 3 horas a completar
o perímetro da Caldeira. O esforço foi
recompensado. Chegamos, vitoriosos,
contemplando uma última vez esta visão
inesquecível e prodigiosa. Fica prometido: para uma próxima vez hei-de fazer os
Trilhos dos 10 Vulcões.
E, com esta certeza, limpo o suor do
meu rosto e fico a olhar os raios bíblicos
do sol.
Victor Rui Dores

Adivinha quem é…certamente já passaste por eles no corredor
ou na sala de aulas da tua escola…

À conversa com os Bandarra
1. Como e quando surgiram os Bandarra?
Os Bandarra surgiram da necessidade
de alguns amigos se juntarem e tentarem
construir um projecto musical, dando
finalmente sentido a fragmentos caóticos que palpitavam em noites de tertúlia
musical por bares escuros da cidade e
pelos cantos das nossas casas. Algures
em 2007 começaram os primeiros
ensaios do grupo com uma formação
base de quatro elementos, acabando
posteriormente por adquirir o formato
de sexteto de hoje em dia.
2. Porquê o nome Bandarra?
Começámos por ter o nome de fUNfARRA, nome esse que apesar de expressar um espírito festivo e alegre, nunca
nos agradou por completo. Há cerca de
2 anos, numa bela tarde na Taberna de
Pim a beber umas cervejas e a discutir
nomes alternativos, um amigo sugeriu
bANdARRA, nome que foi quase instantaneamente adoptado por unanimidade.
É um nome mais português, tal como a
nossa música, e mais vadio, tal como a
nossa música também. Em termos logísticos só tivemos de alterar quatro letras,
o que também foi interessante.
3. De que falam as vossas letras?
Falam do quotidiano, das pessoas,
da vivência portuguesa e do que é ser
português. As letras dão corpo a personagens que apesar de ganharem vida
própria, expressam na realidade todos
nós, o que nós somos em sociedade, os
nossos anseios, vícios e virtudes. O facto
de os personagens serem vistos muitas
vezes na primeira pessoa acentuam a
ironia, que paralelamente às sonoridades
alegres e diversificadas que queremos
imprimir, nos permitem passar mensagens com conteúdo e até com algum
carácter interventivo e crítico, num clima
de festa e de celebração. Gostamos
de contrastes.

Terra de nenhures
Acabado de atracar
Numa terra de nenhures
Com o mar todo às costas
Com a voz perdida algures
Desço em voo o passadiço
Tenho sede de viver
Quem quiser que me acompanhe
Quem quiser que fique a ver

4. Como é que têm decorrido as
vossas digressões pelo continente?
Temos ficado muito satisfeitos e até
algo surpreendidos com a aceitação
do projecto no continente ao nível do
público. Este ano fizemos duas pequenas
digressões, uma delas para lançarmos o
nosso primeiro disco no inicio do verão,
com passagem por Grândola, Coimbra e
FNACs, e que culminou com um concerto
no cabaret Maxime em Lisboa, e a outra
que terminou há poucos dias atrás, para
participar no prémio João Aguardela no
CCB, com passagem também por outra
casa em Lisboa, pelo Porto, Beja e Évora.
Com algumas casas cheias e outras nem
por isso, a emoção e a opinião de que nos
tem ouvido faz-nos querer trabalhar mais
e chegar mais longe.

6. O que é que gostariam de dizer
aos estudantes da Escola Secundária
Manuel Arriaga?
Penso que nos dias que correm, e no
meio de todos os fenómenos da sociedade moderna onde a globalização
é o pano de fundo, torna-se cada vez
mais importante que a gente dê mais
importância ao que é nosso e ao que
se faz por cá, tanto a nível local, como
regional ou nacional. A cultura portuguesa é riquíssima, tem um grande
horizonte de evolução, e tem sido profundamente denegrida e negligenciada
pelos agentes do poder, quer político,
quer da comunicação social. Cabe a
cada um de nós, independentemente
da idade ou condição, redescobrir a
cultura portuguesa e preservá-la sem
a colocar no museu a apanhar teias de
aranha. A melhor forma de a preservar é
compreendê-la e servirmo-nos dela. Um
povo que negligencia a sua cultura está
a fechar o seu próprio caminho.

5. Os Bandarra consideram-se uma
banda açoriana, faialense?
Sem dúvida.
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Mas vai daí, olhares imensos
Vai daí o burburinho
Vai daí ninguém se ajunta
Ninguém passa no caminho
Em que terra é que me encontro?
Que gentes estranhas são estas?
Ou o mar me deixou tonto
Ou dei à costa das bestas!
As caras todas crispadas
Cada um em seu cavalo
Cada qual mudo de vida
Todos me passam ao lado
Concentrados na ambição
Metidos nas suas tocas
Cheios de sono e de pressa
Escorbuto em vez de bocas
Aqui não me oriento
Sem sol para me seguir
Vou deitar velas ao vento
Voltar onde eu quis sair
Mais vale a furia das vagas
Os garajaus embriagados
Companhia desta gente?
Antes só que acompanhado.
Bandarra

Comemoração do dia Mundial do Mar na Horta
No passado dia 25 de Setembro, por
volta das dez horas da manhã, cerca de
100 voluntários (na sua maioria jovens
estudantes da Escola Básica António
José d’Ávila) meteram mãos à obra e
dispuseram-se a ajudar a tornar o fundo
do mar mais limpo, abdicando, assim,
do seu merecido descanso habitual para
uma manhã de sábado. Associaram-se a
um grupo de mergulhadores e ajudaram
a retirar do mar muitos quilos de lixo,
na sua maioria vidros (garrafas de vinho
e cerveja). Esta foi mais uma iniciativa
levada a cabo pelo Clube Naval da Horta,
em parceria com outras entidades açorianas, visando alertar e sensibilizar os
jovens e toda a população em geral para
a necessidade de preservação do meio
aquático e das suas espécies marinhas.
Desta feita, estes jovens ambientalistas
ajudaram a tornar o nosso porto mais
limpo e perceberam igualmente que
deitar um objecto ao mar é um acto condenável e prejudicial para o ambiente.
Por volta das doze horas, cobertos de lama e já com alguma fome,
estes voluntários regressaram a suas

O que é que podemos ver no fim do período
16 DEZEMBRO

9.30-12.30h

Feira de Velharias

Hall de Entrada (junto ao Museu)

17 DEZEMBRO

8.30h

“Have a green day”.

Auditório

9.00h

Hastear da bandeira Eco-Escola

Entrada da Escola

9-10.15h

Torneio de Basquetebol 3x3

Pavilhão do CDMA

9.30-12.30h

Passagem de modelos 		

Saída do CA2 , Escada e Hall de Entrada

9.00-12.30h

Exposição de trabalhos dos alunos do 3º Ciclo

Sala 326

Campeonato de “SuperTmatik”.		

Sala 213

9.30h

9.30-12.30h
Espaço A4.

Hall de entrada

9-12.00h

Erupção com hora marcada e A visita ao micro-mundo”.

10.30-12.00h

casas com a sensação de dever cumprido
e cheios de vontade de participar em
novas iniciativas deste género.
Até à próxima!

Sala 105

Jogo de Basquetebol “Professores x Alunos”.

Pavilhão do CDMA

Apresentação de Dança do CDEH
(Intervalo do jogo de Basquetebol)

Pavilhão doCDMA

Apresentação de Dança “Pinchos Natalícios de Prof” 		

Pavilhão do CDMA

11.10h
12.00h

14.30-18h

Feira da Saúde

Alameda das Palmeiras

Clube Desportivo Escolar da Horta
CLUBE DESPORTIVO ESCOLAR DA HORTA

Projecto: Basta uma tampa!
Sabias que para ajudares um deficiente
motor basta colaborares com uma tampa
de uma garrafa de água? Não?! Mas é verdade! Põe-te a mexer! Tu sabes, aquela
garrafa de água que bebes todos os dias
na sala de convívio (se não bebes devias
beber), antes de reciclá-la, tira e põe a
tampa no garrafão que vai estar na sala
de convívio e com isso podes contribuir
para a angariação de uma cadeira de
rodas para um deficiente motor. Se fosses
tu no lugar deles, também ias querer ser

ajudado, por isso não te esqueças: contribui!
Tu podes fazer a diferença! Não ignores
esta oportunidade de ajudar!
(Não te faças de esperto, não metas
nada dentro do garrafão sem ser tampas
de garrafas de água plásticas e não
destruas o garrafão, pois não ganhas
nada com isso).
Daniela Hilário e Renata Costa
Realizado no âmbito da disciplina de
AP do 12ºA pelas alunas:

Andebol feminino das 16:30 às 18h

Iniciadas / Juvenis (3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira)

Dança das 16:30 às 18h

(3ª e 5ª feira)

Professores: Hugo Parente, Paula Sousa e Susana Salema

Iniciaram-se no dia 28 de Setembro de 2010 as actividades do Clube Desportivo
Escolar da Horta, com uma oferta de diversas actividades desportivas para alunos.
Nomeadamente: andebol feminino nos escalões de iniciadas e juvenis com treinos
no pavilhão desportivo da nossa escola das 16:30 às 18h e a dança (feminino e masculino) com treinos na sala de combate do pavilhão desportivo da nossa escola 3ªs e
5ªs feiras das 16:30 às 18h.

Ficha Técnica
Propriedade - Escola Secundária Manuel de Arriaga. Coordenação: Professores Fernando Nunes, Isabel Nunes e Susana Salema. Colaboraram neste número: Associação de Estudantes, Dionísio Soares, Tiago Silva,
Gonçalo Piedade, Cristina Carvalho, Sofia Pereira, Mónica Dias, Susana Vieira, Hugo Duarte, Beatriz Lourenço, Ana Furtado, Filipa Silva, Lénia Oliveira, SofiaSouto, Pedro Valim, Orlanda Simas, Maria Menezes, Marta
Silva, Yara Rodrigues, André Cunha, Ana Medeiros, Joana Melo, Edgar Silva, Sara Cardigos, André Salgueiro, Inês Brum, Daniela Hilário, Renata Costa, Professores Catarina Azevedo, Ana Correia, Carlos Lobão, Paula
Casqueiro, Hugo Santos, Centro de Ciência, Clube Desportivo Escolar da Horta, ESE-ESMA,
Ano 2010, Mês de Dezembro. Impressão: Gráfica O Telégrafo, Horta. Tiragem: 1000 exemplares
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Visita de Tereza Arriaga à escola que ostenta o
nome do seu avô.

A Magia da Ciência
De 22 a 26 de Novembro, entre as 8:30
e as 16:30 horas, no Laboratório de Física
da nossa Escola, decorreu a actividade
"A Magia da Ciência" destinada a todas
as turmas do 3ºciclo. Os alunos tiveram
a oportunidade de realizar um conjunto
de experiências de Física, na sua maioria
relacionadas com os programas escolares.
Esta actividade foi promovida pelo
Centro de Ciência e integrada nas

comemorações nacionais da Semana
da Ciência e Tecnologia 2010.
Os alunos demonstraram grande
interesse e entusiasmo pelas actividades
práticas propostas, o que nos incentiva a
continuar a realizar este tipo de eventos.
Pretendeu-se sensibilizar os alunos para
a importância do ensino experimental
das Ciências Físico-Químicas e desenvolver uma visão integradora da Ciência,
Tecnologia, Sociedade e Ambiente.

A pintora e antiga professora do ensino secundário, Tereza Arriaga, neta do primeiro
presidente da república, o faialense Manuel Arriaga, visitou a nossa escola no dia 7 de
Julho, pela manhã, acompanhada pela sua neta, a arquitecta, Iria Arriaga. Tereza Arriaga
visitou assim o edifício da nossa escola, sendo recebida pelo Conselho Executivo e
pelos professores que a entrevistaram na edição do Arauto de Junho. A antiga professora ficou muito bem impressionada com as instalações da nossa escola, sobretudo
com o Auditório, tais como as instalações modernas e o tamanho do edifício.

Dia Mundial da Filosofia
“O Grupo de Filosofia da Escola
Secundária Manuel Arriaga celebrou no
dia 18, o Dia Mundial da Filosofia com
uma série de actividades que decorreram pelas 15.00 horas, no Auditório da
ESMA.
Os objectivos da Comemoração deste
dia, criado pela UNESCO, visam desenvolver uma reflexão sobre a importância
da Filosofia no mundo contemporâneo
e a participação activa da comunidade
escolar em actividades em culturais e
reflexivas. Visa ainda o reconhecimento
do contributo específico da Filosofia para
a formação de um pensamento aberto
ao mundo, crítico e para o surgimento de
uma consciência atenta aos problemas
do mundo contemporâneo, sensível e
eticamente responsável.
Os alunos Gonçalo Piedade, Tiago
Silva, Graça Silva e Cristina Carvalho
leram textos alusivos à data que celebra
a Filosofia, contando também com a participação dos professores da disciplina,
tal como a aluna Rebeca Medeiros interpretou uma coreografia sobre o lema da
educação pela Arte, numa alusão à XVIII
edição dos Encontros Filosóficos. Assistimos também a uma actuação da Banda
“As Platónicas”, sob direcção do maestro
Rúben Silva. A acompanhar as intervenções dos alunos foi também visto o filme
"Querido Carlos Alberto", da premiada
Aurora Ribeiro, filme que se desenrola
no interior de uma escola. Os professores
do secundário acompanharam as respectivas turmas numa actividade bastante
participada pelos alunos.”

Dia Mundial da Alimentação
Neste ano lectivo, a Direcção Regional
de Saúde e a Direcção Regional da Educação e Formação, estabeleceram uma
parceria com o objectivo de promover a
Saúde nos estabelecimentos de ensino
da Região Autónoma dos Açores. Para
tal, foram criadas equipas de saúde escolar que, em conjunto com os centros de
saúde locais, irão implementar e dinamizar acções no âmbito do Programa
Regional de Saúde Escolar e de Saúde
Infanto-Juvenil (PRSESIJ).
Na sequência do trabalho desenvolvido pela Equipa de Saúde Escolar da
Escola Secundária Manuel de Arriaga,
no dia 15 de Outubro decorreu na nossa
escola a comemoração do Dia Mundial
da Alimentação. Esta actividade teve por
objectivo sensibilizar para a importância
do consumo de fruta, leite e água na dieta
alimentar da comunidade escolar, assim

como para a necessidade da ingestão
do pequeno-almoço. É de salientar que,
apesar do leite ser gratuito para o terceiro ciclo, é ainda pouco consumido
pelos alunos deste nível de ensino.
A actividade desenvolvida consistiu na
distribuição de leite, fruta e água à comunidade escolar, durante toda a manhã, no
átrio da Escola. Para a realização desta
actividade, foi essencial a colaboração
da empresa RUFRIMAR, que gentilmente
cedeu peras e maçãs, e da Associação
de Agricultores da Ilha do Faial, nomeadamente os produtores Víctor Vieira e
Nuno Caldeira, que ofereceram bananas
e melancias.
Congratulamo-nos com a forma como
esta decorreu e com a receptividade
demonstrada pela comunidade escolar,
e estamos em crer que outras actividades
como esta serão bem-vindas.
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