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Inquérito sobre as Redes Sociais na

Beatriz Porteiro
2.17 anos.
3.12ºano, Turma B.
4.Facebook.
5.Basicamente para
ocupar algum do
tempo livre, falando
com amigos/as.
6.Não traz grandes vantagens nem
desvantagens.
7.Menos de 1 hora.
8.Não.
9.Os perigos da Internet são do
conhecimento geral, mas é como em
tudo, se for usado com moderação,
não existem grandes riscos, na minha
opinião, até porque podemos escolher
“quem ver e por quem ser visto”.
10. Através das redes sociais a escola
pode divulgar mais eficazmente
determinadas actividades, o que poderá
melhorar a participação nestas.
11.Sim.

Cidália Dutra
2.36
3.Auxiliar educativa.
4. Facebook.
5.Comunicar e rever
amizades.
6. As vantagens são
encontrar amizades perdidas, poder
ter informação, as desvantagens são o
perigo das informações que temos de
seleccionar para não serem aproveitadas
para fins menos bons.
7.15 a 20minutos.
8.Sim e não, porque são uma porta
aberta para o mundo.
9.Não respondeu.
10.Sim, dando conhecimento das suas
instalações e actividades.
11.Não

Cátia Silva

Hermínio Alberto Sousa Lacerda
2. 16 anos.
3. 10ºano, Turma: C.
4. Hi5 e Facebook.
5. Para várias coisas
ao mesmo tempo,
d e s co b r i r
n ova s
pessoas,
poderá
servir para fazer
novas amizades com pessoas que
antes poderíamos não conhecer, mas
que através destas mesmas redes
sociais podemos começar a conhecêlas. E também, quem sabe fazer novas
amizades com pessoas de praticamente
todo o mundo.
6. Em relação às vantagens, posso
dizer as que referi na resposta anterior,
conhecer novas pessoas, conversar, fazer
amigos…etc. Por outro lado, não vejo
assim desvantagens nas redes sociais.
7. Não sou um viciado das redes sociais,
muito menos passo lá os dias. Pode-se
dizer que aos fins-de-semana, algumas
vezes nos tempos livres, passo por lá para
dar uma vista de olhos, nada mais que
isso.
8.Não completamente. Uma pessoa pode
gostar perfeitamente de “navegar” pelas
redes sociais, mas ao mesmo tempo,
pode ser uma pessoa perfeitamente
normal, consciente daquilo que se passa
à sua volta e no mundo real.
9.Existe sempre pessoas mais fáceis
de seduzir por essas mesmas redes
sociais, e que podem instantaneamente
ficar viciadas nelas, mas não creio que
haja muitas pessoas assim. Há sempre
pessoas que se deixam facilmente
“enganar” e que caem no erro de, por
exemplo, marcar encontros com pessoas
estranhas e que não conhecem de lado
nenhum.
10. A meu ver é uma incógnita, é uma
das perguntas que só se pode responder
verdadeiramente se a experimentarmos.
11.Não vi o filme, por isso não tenho
opinião em relação a este ponto.

Rui Silva
2.16
3.11ºano.
4.Facebook
5.Conviver com os
amigos
6.Publicidade
7.Não chega a 1 hora
8.Às vezes…
9.Podem prendê-los à rede
10.Sim. Informando sobre eventos, por
exemplo
11.Sim

Nós perguntámos...

1.Nome:
2.Idade:
3.Ano:
4.Qual é a rede social que mais utiliza:
5.Para que lhe serve a rede social que utiliza:
6.Quais as vantagens e desvantagens que essa rede traz para si:
7.Quanto tempo é que despende por dia nas redes sociais:
8.Acreditas que as redes sociais te afastam do mundo real:
9.De que modo poderão as redes sociais influenciar os seus
membros mais vulneráveis:
10.Através das redes sociais poderá a escola melhorar a sua relação
com a comunidade escolar? Porquê:
11. Viu o filme “Rede Social” do realizador David Fincher?
Rui Miguel Rosa Duarte
2.17
3.12º
4.Facebook.
5.Partilha de fotos,
e ve n t o s,
notícias
da
actualidade,
socialização…
6.Não consigo avaliar
deste modo, as redes sociais são aquilo
que fazemos delas e como as utilizamos.
7.Não muito.
8.As redes sociais despertam um maior
tipo de socialização mais solitária. Deixa
de ser a socialização desejada, para ser
uma Web socialização solitária.
9.Existem inúmeros perigos bastante
conhecidos e divulgados, como raptos
e violações, assuntos que estão na ordem
do dia
10.O Facebook, por exemplo, vem ajudar
a entrar em contacto com novos colegas,
é bastante simples encontrar alguém
11.Não.

Gonçalo Piedade
2.17 anos.
3.11ºano,
Turma A.
4.Facebook.
5.Para saber de
eventos, aniversários,
serve ara me manter
actualizado e partilhar informação, fotos
e comunicar.
6.Serve para me manter actualizado e
partilhar informação. Para mim, não vejo
qualquer desvantagem na utilização da
rede.
7.Cinco minutos.
8.Não.
9.Certas pessoas podem envolver-se
demasiado e alienarem-se do mundo
real, substituindo a sua vida pela vida
online.
10.Sim, pois as redes sociais são úteis
para conectar os alunos e partilhar
informação sobre os diversos assuntos e
eventos relativos à comunidade escolar.
11.Não vi.
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Hugo Santos
2.Omito.
3.Professor
4.Facebook
5.Encontrar
e
contactar
com
"velhos" amigos
do
te m p o
da
universidade ou escola secundária, por
exemplo. Costumo comunicar também,
com os meus amigos, através do chat
do Facebook ou através dos vários
comentários. "Gosto" de vários órgãos
de comunicação social, o que é bom para
estar sempre actualizado nas notícias. O
Facebook serve também para ver notícia/
artigos/vídeos interessantes "enviados"
pelos meus amigos e também para
publicar algo que ache interessante.
Serve também para "picar" os meus
amigos benfiquistas...
6.Respondido em cima.
7.1 hora.
8.Como em tudo na vida, se for utilizado
em excesso é prejudicial. A mim não
afasta...
9.É preciso ter muito cuidado,
principalmente nos mais jovens, na
informação que disponibilizam e
no modo como interactuam com
desconhecidos. Em busca de amizade,
ou talvez algo mais, ultrapassam-se às
vezes barreiras que podem ser perigosas.
Aconselho os alunos a verem o filme
"Megan is Missing" para verem os reais
perigos da internet...
10.Claro. As redes Sociais são hoje um
dos melhores modos de interacção e
de passar uma mensagem. Veja-se o
exemplo dos programas de televisão,
nomeadamente de informação, que
usam muitas vezes o Facebook para
ver a opinião e para contactarem com
os telespectadores. Outro exemplo
são as empresas, a maior parte delas já
usa o Facebook para promover os seus
produtos/serviços. Porque não a escola
também passar informações/mensagens
através das redes sociais?
11.Não
Maria Teresina de Melo Bettencourt
2. 48.
3. Auxiliar Educativa.
4. Facebook.
5 . Co n h e ce r
as
pessoas e estar
informada com as
noticias.
6.Vantagens:
reencontrar pessoas que perdeste o
contacto. Desvantagens: Perigo que se
corre com a informação transmitida.
7.1 hora.
8. Sim.
9. Negativa e positivamente.
10. Não, porque se consegue manter uma
relação melhor fora das redes sociais.
11. Não.

Escola Secundária Manuel Arriaga
Beatriz Cardigos
2.17
3.11ºano.
4.Forum Bang!
5.Para trocar opiniões
sobre literatura
fantástica, horror,
ficção científica e a afins diz respeito.
6.Vantagens? A nível de informação.
Desvantagens? Até agora nenhuma
7.Depende da quantidade de informação
útil e interessante que aparece a cada
dica do meu programa para esse
mesmo dia. Não é de forma alguma uma
necessidade.
8.E o que é o mundo real ao certo
hoje em dia? A rede social que utilizo
é baseada em comunicação entre
diferentes indivíduos de diferentes locais
com um interessem em comum. O que
nela se passa é possível apenas graças à
existência de Internet. Dessa forma, com
o seu uso não posso afirmar que estou a
optar por uma actividade irreal, pois a
real pura e simplesmente não existe. Ou
melhor dizendo, existe pontualmente.
E existe graças à actividade irreal que
proporciona a possibilidade de a real
se der. Quando este se der, sem dúvida,
opto pelo “mundo real”, quando me é
possível. O afastamento do “mundo real”
graças às redes sociais depende do tipo
de actividade em que a rede é baseada,
do tipo de utilizadores da mesma e dos
termos em que a sua utilização é feita.
Não tenho dúvidas que muitas redes
sociais passam a afastar as pessoas do
“mundo real.”
9.De diversas formas, desde levá-los a
seguir estereótipos em vez de serem
eles mesmo, à possibilidade de outros
membros se aproveitarem desses mais
vulneráveis
10.É possível conforme a dependência
que os membros da comunidade escolar
têm da rede social em questão. No
entanto, a escola nunca deve limitar a
sua relação com a comunidade escolar,
a qualquer nível, à rede social. Qualquer
informação disponibilizada através da
rede deve sê-lo também através de
meios mais mundanos.
11. Não respondeu.

Susana Silva
2.17 anos.
3.11º ano, Turma F.
4.Hi5.
5 . Pa r a
manter
contacto com alguns
amigos que estão
longe e também para conhecer outras
realidades para além da nossa.
6.Uma das vantagens é poder contactar
com alguns amigos, conhecer novas
pessoas e também novas realidades.
No entanto, a minha privacidade e
segurança são postas em risco pois
muitas vezes usam os nossos dados para
coisas menos boas como a criação de

Agora imaginem...

outros perfis em nosso nome e que são
usados incorrectamente.
7. Quinze minutos aproximadamente.
8. Se as redes sociais fossem para mim
algo sem as quais não conseguisse
passar, seriam; porém, como para mim
são apenas um hobbie, que me dá a
possibilidade de contactar com os meus
amigos e que não me rouba muito
tempo, não considero que as redes
sociais me afastem do mundo real.
9.Alguém que não conheça os riscos
das redes sociais poderá partilhar
informações pessoais e correr o risco
de o seu perfil ser plagiado ou até
mesmo de os seus dados servirem para
a prática de algum crime pois se partilhar
a sua morada, alguém com intenções
menos boas poderá recorrer a ela para
a execução de um roubo, por exemplo.
10. Na minha opinião sim visto que
os jovens cada vez mais recorrem às
redes sociais e passam muito tempo a
explorá-las. Como tal, seria um benefício
para uma escola recorrer a algo que a
comunidade escolar aprecia para, desse
modo, conhecê-la melhor e desta feita
aproximar-se dela.
11. Ainda não mas pretendo ver.

As redes sociais são um meio
para comunicar e também para nos
divertirmos. Descobrimos gente que não
víamos há imensos anos, falamos com o
primo que vive do outro lado do Atlântico,
vimos o vídeo divertidíssimo que aquele
amigo partilhou, comentamos as
fotografias giríssimas do último jantar
daquela amiga e até podemos gerir uma
cidade ou uma quinta.
É divertido, não é?
Agora imaginem…
E se te viessem pedir satisfações por
insultos que não fizeste?
E se te deparasses com uma conta
numa rede social com a tua cara e com
o teu nome (apesar de este não estar de
todo correcto)?
Ana Pimentel, aluna do 11ºano desta
escola, viu-se confrontada com estas
perguntas e acabou por estar envolvida
numa situação que de divertida não teve
nada…
O Arauto foi falar com ela para saber
mais sobre este assunto…
Arauto: Ao certo o que aconteceu?
Ana Pimentel: Criaram um hi5 com
fotografias retiradas do Hi5 e Facebook
de amigos. Cortaram a minha cara e
começaram a fazer comentários e a
insultar pessoas fazendo-se passar por
mim.
Arauto: Como é que tiveste
conhecimento da situação?
Ana Pimentel: Através de uma amiga
que por acaso viu na internet e também
porque me mandaram um pedido de
amizade do “suposto” hi5 que era meu.

Ana Paula Pereira Feio de Almeida
Menezes.
2.45.
3. Professora
4. Facebook.
5. Este rede tem me
permitido encontrar
pessoas que já não
via há muitos anos.
Por exemplo, uma das minhas primeiras
alunas (tenho 21 anos de serviço)
encontrou-me e a partir dela tenho
reencontrado os meus primeiros alunos
e foi muito gratificante falar novamente
com eles.
6. Vantagem: encontrar amigos de longa
data; desvantagem: grande exposição.
7.QuNão posso contabilizar o tempo
gasto por dia, porque às vezes estou
semanas sem lá ir. Quando vou é ao
fim-de-semana e gasto cerca de duas
horas (mas como disse não vou todas
as semanas).
8. Depende da pessoa e da sua
personalidade.
9. Se uma pessoa se tornar viciada em
redes sociais pode ter tendência a afastarse da realidade. Um outro aspecto menos
positivo, para uma pessoa vulnerável,
é que mais facilmente é enganada e
utilizada para fins que nunca imaginou.
No caso dos jovens, é importantíssimo
que estes tomem conhecimento dos
perigos associados e se saibam defender
dos mesmos.
10. Em determinados aspectos sim.
Uma vez que as redes sociais são muito
utilizadas pelos jovens (alunos) através
delas poderemos proceder à divulgação
de muita informação.
11. Não.

GRAÇA SILVA

Arauto: O que é que fizeste?
Ana Pimentel: Para além de ter
comunicado a situação aos meus pais,
falei com técnicos para tentar descobrir
o IP de quem o tinha criado, antes de
recorrer à polícia.
Arauto: Entretanto descobriste
portanto não recorreste a polícia…
Ana Pimentel: A pessoa foi deixando
pistas de maneira pouco inteligente
Arauto: E o que é que fizeste?
Ana Pimentel: Pedi à pessoa para fazer
um pedido de desculpas publico para
“limpar” o meu nome
Arauto: Em que é que isso mudou a
tua vida?
Ana Pimentel: Como a internet causa
este tipo de problemas, cancelei a conta
do hi5 e continuo com o Facebook
protegido.
Arauto: Qual é o balanço que fazes
desta situação?
Ana Pimentel: Foi uma situação
lamentável e infelizmente há pessoas
para tudo. Independentemente de as
pessoas gostarem ou não umas das
outras, ninguém tem o direito de fazer
este tipo de coisas. Até porque não
souberam disfarçar o que fizeram…
Informam-se os incautos que caso
pensem que a fraudulenta situação que
deu origem a esta entrevista é a resposta
para tramarem o vosso maior inimigo,
esqueçam. Arranjem uma fotografia,
colem-na no quarto e divirtam-se a
atirar setas, apenas e só, porque roubo
de identidade é… crime.

EDITORIAL
Chegamos ao fim do terceiro período e
convosco, aí está entre mãos, mais uma
edição do Arauto, a última deste ano
lectivo. Mais um ano lectivo que finda
e em que correu tudo tão depressa,
com tanta gente a escrever, a ilustrar e
a colaborar connosco num jornal que
queremos que seja de todos. Sabemos
assim que nem sempre foi possível
publicar tudo o que por cá se foi fazendo
e que nem sempre houve espaço nas
edições anteriores para cobrir todos os
acontecimentos ou aquilo que fomos
encontrando na caixa preta ou mesmo
no nosso correio electrónico. Decidimos,
por isso, albergar mais quatro páginas
do que o habitual, para além de um
número considerável de artigos sobre os
projectos, os clubes, os departamentos
e das actividades que têm vindo a ser
desenvolvidas este ano e, claro, abrir
cada vez mais as nossas páginas aos
desenhos e ilustrações dos nossos
alunos.
Esta edição tem como pano de fundo
as Redes Sociais, uma reflexão que
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envolve professores, alunos, órgão de
gestão e elementos da comunidade
faialense. Sobretudo, porque queremos
compreender o tempo que estamos a
viver. É tempo de reflectir, hoje, na era da
Internet, do consumo massivo de reality
shows e faceboock, aquilo que andamos
a fazer com o que consideramos privado,
íntimo e pessoal, aliás, conviria descobrir
se é possível falar em intimidade ou
privacidade, tal como acontecia num
passado não muito distante. Ou se ainda
vamos a tempo de travar a velocidade,
a voragem da exposição pública a que
nos resignamos com fatalidade, pois à
semelhança do que dizia o poeta Ruy
Belo, estaremos já completamente
envoltos neste “tempo detergente”? É
que, também nós, ilhéus nascidos ou
inventados, já crescemos ou vivemos
acelerados, com o medo da precipitação
e da azáfama que a exposição dos olhos
no ecrã nos dá…até quando? Por isso,
cada novo número do Arauto é sempre
um motivo para ler, debater e…parar. E,
parar, sobretudo, para pensar…

REDES SOCIAIS – OS SEUS PERIGOS E COMO OS EVITAR

Profissionais de duas áreas diferentes partilham os seus pontos de vista e dão as suas sugestões
Na Internet as Redes Sociais têm como
objectivo o estabelecimento de ligações
entre os utilizadores que têm interesses
ou actividades em comum ou que já se
conhecem, permitem, assim, a troca de
experiências e de conhecimentos entre
diferentes utilizadores.
Exemplos de redes sociais: http://www.
linkedin.com (relações empresariais e/
ou profissionais); http://www.myspace.
com; http://www.hi5.com; http://www.
facebook.com; http://www.twitter.com
(generalistas).
As Redes generalistas permitem
textos, publicação de imagens, chats,
mensagens instantâneas, email, vídeo,
voz, partilha de ficheiros, blogues,
grupos de discussão, etc…
Riscos e vulnerabilidades
As informações guardadas numa
RS podem ser alteradas ou mesmo
apagadas ao longo do tempo pelo
utilizador, no entanto, quando estas são
utilizadas por outras entidades não são
possíveis de remover, mesmo não sendo
verdadeiras.
As RS dispõem de uma grande
quantidade de informação que pode ser
utilizada em publicidade dirigida, como
factor de discriminação ou para venda a
outras entidades.
Com a junção de imagens em perfis
de outros e com a identificação do
utilizador presente numa dada imagem
é cada vez mais fácil identificar relações
interpessoais. O uso da fotografia permite
a criação de ligações inexistentes, ou de
difícil percepção, de uma forma imediata.
Com a tecnologia CIBR (Content Based
Image Retrieval), desenvolvida pela
ciência forense digital, é possível realizar
uma pesquisa através de uma imagem
e descobrir todas as fotografias em que
essa imagem ou parte dela aparece. A
localização física do utilizador através da
identificação do local em que a fotografia
foi tirada é assim possível.
A facilidade associada à eliminação
da página de perfil não se verifica para
eliminar os dados secundários como
comentários e mensagens enviadas
por outros utilizadores. É preciso
também ter cuidado com a Informação
disponibilizada pelos “amigos”. A
informação apagada permanece nas
cópias de segurança das RS por um
período de tempo não especificado.

Subcomissário Raimundo Dias

Facilitando, assim, perseguições por
pessoas indesejáveis, marketing
indesejável e até chantagem.
O aumento do raio de acção dos
spammers – SPAM, publicidade não
solicitada por via electrónica, a rápida
difusão de vírus e a junção de várias
RS numa única aplicação, Snag ou
ProfileLinker, por exemplo, aumentam
as vulnerabilidades pois permitem o
acesso a várias RS com uma só password.
O que facilita os ataques de phishing,
o envio de conteúdos não desejados
por Email e mensagens instantâneas e,
eventualmente, o roubo de identidade.
Os ataques de phishing dirigido com a
identificação facilitada de alvos faz com
que sejam mais eficazes (72% de eficácia
contrariamente aos 15% dos ataques de
phishing tradicionais - Universidade de
Indiana) e, os ataques de phishing que
utilizam a própria RS e que fazem com
que pareçam utilizadores em quem se
confia,”amigos” podem trazer graves
danos financeiros.
As RS exercem uma grande pressão
para fazer um elevado número de
“amigos” e permitem a criação de
perfis falsos em nome de alguém com
o objectivo de denegrir o seu nome e
causando, consequentemente, danos
de reputação, possível difamação
e chantagem. O visionamento de
informações pessoais e a procura de
informação e de contactos facilita o
envio de Spam e acções de marketing
bem como ataques de phishing sob
entidade falsa.
As RS facilitam o contacto fazendo com
que muitas vezes estranhos tenha acesso
à morada, aos contactos telefónicos e
mesmo aos horários, directamente ou
por comentários públicos. A divulgação
da localização é instantânea através
do estado online ou off-line. Tudo
isto permite a intimidação, a perda de
privacidade e a possibilidade de danos
físicos bem como do cyberbullying
com as lutas online, o envio contínuo
de mensagens insultuosas, o roubo
de identidade para enviar mensagens
insultuosas para os amigos da vítima,
a criação de perfis falsos e insultuosos,
a revelação de segredos ou imagens
embaraçosas, convencer alguém a revelar
informações que causam embaraço para
as revelar online, a exclusão premeditada
de alguém de um grupo, a perseguição
e as ameaças físicas.

As pessoas, enquanto seres sociais,
necessitam de interagir, de comunicar
e de se expressarem para com os seus
semelhantes, de conhecer outras
realidades e culturas. E isso mesmo pode
ser transportado para o espaço virtual
pelo seu potencial nesta vertente de
interacção social.

João Pedro Silva

Carla Carepa

As redes sociais, enquanto locais
que promovem uma interacção social
virtual, permitem que cada pessoa
possa criar o seu espaço, a sua “página
de perfil” adaptada às preferências do
seu utilizador; é-lhe permitido expressarse e dar-se a conhecer a todos os que
comungam aquele espaço. Existe por
isso a possibilidade de um utilizador se
dar a conhecer a qualquer outra pessoa
em qualquer parte do Mundo.
No entanto, esta “exposição” a que o
utilizador se sujeita poderá ter efeitos
indesejáveis. Ao seu nome divulgado, a
sua data de nascimento, morada, juntamse as fotografias do próprio e não raras
vezes de familiares expostos de forma
por vezes ingénua, desconhecendo
a frequência com que pedófilos e
predadores sexuais utilizam as redes
sociais como meio de acção. Assim, não

nos podemos abstrair da possibilidade
de serem assediados por desconhecidos
e em determinados casos conduzir
a encontros reais que terminam em
roubos, raptos, violações, entre outros
crimes.
Dados divulgados pela Comissão
Europeia, em 18 de Abril de 2011,
demonstram que 78% dos jovens
com idades compreendidas entre os
13 e os 16 anos possuem perfil nas
mais diversas redes sociais. Embora
não existam dados acerca do ratio de
prevaricadores pelo total de utilizadores
destas redes, podemos facilmente aferir
dos riscos a que os menos atentos
estão sujeitos. Interessa por isso que o
jovem esteja informado, e que os seus
pais cumpram o papel de supervisão.
Devem por isso os mais jovens:
- Evitar a sua exposição em meios
virtuais, sobretudo com desconhecidos;
- Não enviar, em qualquer circunstância,
fotos ou outros elementos que o
identifiquem ou que sejam confidenciais;
- Não fazer download de ficheiros que
desconheçam a sua fonte e conteúdo,
bem como os que transportam em si um
acto ilícito;
-Nunca confiar no que um
desconhecido diz no espaço virtual.
Aos pais:
- Dialogue frontalmente com os seus
filhos acerca desta matéria e elucide-os
acerca dos seus riscos;
- Instale programas de controlo
parental e verifique-os frequentemente;
- Faça parte dos “amigos virtuais” do
seu filho e analise quem faz parte dessa
lista e a forma como se relaciona com o
seu filho.
“Por detrás de um amigo virtual, pode
estar um perigo real”

Recomendações para se evitarem os aspectos negativos referidos
Limite a quantidade de informações pessoais que coloca online - Não
publique informações como morada ou horário… tenha atenção ao
que os outros publicam sobre si.
Lembre-se que a Internet é um local público – Publique apenas o
que acha qualquer um poder ver. Esta orientação é válida para RS,
blogues e outros fóruns de discussão. Antes de disponibilizar
qualquer informação online tenha presente que esta pode não ser
completamente removida.
Esteja atento a estranhos – Nunca mostre informações pessoais
importantes a quem não conhece realmente, duvide sempre do seu
interlocutor.
Seja céptico – Não acredite em tudo o que lê ou vê.
Consulte as políticas de privacidade – Algumas RS partilham e vendem
as informações dos seus utilizadores a outras entidades.
Referência: CERT.PT – 12.Maio.2011
Carla Carepa

SABIAS QUE:
Na nossa escola, existem noventa e um computadores fixos e sessenta e um
computadores portáteis para os alunos. Os computadores fixos estão distribuidos
em três salas de informática, na biblioteca, na salade estudo e na sala de convívio. A
escola tem ainda cinco servidores e seis quiosques. Ao todo a escola tem duzentos e
setenta e um computadores.
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OS ESTUDANTES DA ESMA E AS REDES SOCIAIS

Redes Sociais
Mariana Azevedo

Relativamente à primeira questão,
52% dos alunos referem utilizar mais o
Facebook, deixando o MSN (Messenger)
em segundo plano. O hi5, mais popular
noutros tempos, tem vindo a perder
utilizadores, tendo surgido em apenas 4
respostas, tal como o Skype.

A grande maioria dos alunos
inquiridos utiliza as redes sociais como
meio de interacção, seja para conversar
com amigos e conhecidos (51%), para
conhecer pessoas novas (18%) ou para
conversar com familiares ou amigos que
estão longe (10%). Servem, também, para
partilhar vídeos, fotos e notícias, para
além de proporcionarem momentos de
lazer através de diversos tipos de jogos.

O reencontro de amigos e familiares,
alguns dos quais se encontram em
lugares distantes, parece ser a principal
vantagem das redes sociais, assim como
a comunicação com os amigos do dia-adia. Alguns alunos revelaram ainda que
a aquisição de novos conhecimentos,
a ocupação de tempos livres e o
conhecimento de pessoas novas são um
dos atractivos destas redes.

Quanto às desvantagens, um em cada
três alunos julga que as redes sociais são
viciantes, o que tem consequências ao
nível do afastamento da realidade que
os rodeia. A exposição pública excessiva
faz aumentar também o sentimento de
falta de privacidade, outro dos factores
indicados. Por fim, com menor número
de respostas, surgem as identidades
falsas criadas por algumas pessoas e a
influência negativa nos estudos.
A maior parte dos alunos reconhece
que se a escola estiver nas redes
sociais, isso pode favorecer a relação
com a comunidade, já que poderá
permitir a futuros alunos conhecerem
as instalações e serviços disponíveis. É
um bom meio, igualmente, para divulgar
actividades e eventos que decorram nas
instalações. Quase 30% dos alunos pensa,
contudo, que a relação entre a escola
e a comunidade deve ser fortalecida
nas instalações e não na internet. Há,
ainda, 9% dos alunos que afirmam que a
relação pode melhorar apenas se houver
interacção frequente entre a escola e a
comunidade.

Em relação ao tempo despendido nas
redes sociais, a maior parte dos inquiridos
revela dedicar pelo menos uma hora por
dia a estas ferramentas, havendo muitos
alunos que gastam mais de duas horas
diárias para este fim, revelando o quão
viciantes podem ser estas redes.

Mais de metade dos alunos considera
que as redes sociais não os afastam do
mundo real, chegando até a afirmar que
os aproximam, já que permitem a troca
de informações em tempo real.

A esmagadora maioria dos alunos não
viram ainda “A Rede Social”, o filme de
David Fincher inspirado na história da
criação do Facebook. Para alguns dos
16% que viram, o filme é interessante,
na medida em que mostra claramente
as vantagens e desvantagens das redes
sociais; para outros, o filme revelou ser
uma desilusão.

Questão 6 – A esmagadora maioria dos
alunos não respondeu, pelo que devido
ao baixo número de respostas, o gráfico
é irrelevante.

ARAUTANDO...

“VOCÊ NÃO
CONSEGUE 500
MILHÕES DE
AMIGOS SEM FAZER
ALGUNS INIMIGOS”

A equipa do Arauto sugere uma reflexão sobre o filme “As Redes
Sociais“, do realizador David Fincher, estreado em Outubro de
2010, nos Estados Unidos da América. Uma adaptação do livro “The
accidental billionaire“, de Ben Mezrich, que narra a história de um
grupo de amigos que fundaram o Facebook, a rede social que não pára
de crescer.

IN, REDES SOCIAIS
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Nos últimos anos, o número de pessoas
nas redes sociais tem vindo a aumentar.
Dias para dia, milhares de pessoas
criam a sua página na internet, muitas
vezes sem pensar nas consequências
que isto pode trazer. Ao mesmo tempo
que estas pessoas estão a criar as suas
páginas, muitas outras estão a publicar
fotografias, vídeos, comentários sobre a
sua vida pessoal, etc.
As pessoas publicam a sua vida toda
nas suas páginas, muitas vezes sem
pensar na quantidade quase infinita de
vezes que alguém pode ler, comentar ou
mesmo rir sobre esse assunto.
É verdade que ter “facebook” pode ser
muito bom para conhecer pessoas novas,
ou falar com amigos, é verdadeiramente
um excelente local para socializar. Mas
muitas vezes, há pessoas com quem não
temos, de todo, vontade de ter qualquer
contacto. Estamos todos fartos de saber
da existência dos perigos da internet.
Mas será que pensamos neles como
devíamos?
É obvio que também tem as suas
vantagens. Podemos comunicar com
pessoas de outro local do mundo. Quem
nunca ouviu já falar daquela mãe que
encontrou a filha, que estava perdida
há anos, numa busca ao acaso no
“facebook”? Também não nos podemos
esquecer da grande vantagem que as
redes sociais podem ter no que toca ao
marketing. Centenas de empresas usamnas para fazer publicidade gratuita.

CONTINUANDO A... LER

Das origens do homem às primeiras civilizações

OFICINA MUSICAL
No âmbito dos XVIII Encontros
Filosóficos foi realizada, nos dias 5 e 6
de Maio, no Conservatório Regional da
Horta, uma oficina de música, instigada
por João Paulo Esteves da Silva, um
dos melhores pianistas portugueses da
actualidade.
Gostaria de dar a conhecer qual
a minha experiência enquanto
participante na oficina e a forma como
esta me influenciou como música.
No dia 5, primeiro dia da oficina, fomos
apresentados ao professor João que,
numa primeira fase, fez uma breve síntese
da sua vida e do seu trabalho. De seguida
foi-nos dito que o principal objectivo da
oficina seria improvisar. Pessoalmente,
nunca tinha improvisado nem fazia a
menor ideia de como poderia fazê-lo. A
título de exemplo, o professor sentouse ao piano e começou a improvisar e
acho que falo por todos os presentes
quando digo que foi um momento
impressionante. Os participantes foram
então convidados a aproximarem-se
do piano com os seus instrumentos e a
tentarem improvisar algo em conjunto
com o professor.
No 2º dia da oficina, dia 6, fizemos
algo que nunca pensei que fosse

Como tem sido referenciado nas
edições anteriores, ao longo do
ano lectivo, a Biblioteca Escolar tem
contado com o apoio de todos os seus
colaboradores e este ano que agora finda
não foi excepção.
Assim sendo, a BE tem cumprido
algumas das suas prioridades como
a constante aquisição de novos e
mais actualizados livros para as várias
disciplinas, colmatando algumas faltas
do seu fundo documental.
S a l i e n t a m o s,
co m
imenso
contentamento, outro sucesso da Feira
do Livro, realizada, de novo, com o apoio
da Editora Leya, bem como de toda a
nossa Escola. A Feira, apesar da crise
económica que se faz sentir, continuou
a ser, tal como no ano transacto, um êxito
de vendas e de comparência por parte de
alunos, professores, funcionários e até de
outros visitantes.
Desta forma, continuamos a acreditar
que a leitura não está esquecida e,
apesar da relutância de muitos, um livro
continua a ser uma viagem a descobrir e
um factor de construção individual.
A Feira decorreu durante mais de uma
semana – última de Abril e primeiros
dias de Maio -, e teve a colaboração do
Clube de Leitura e de algumas docentes
do Departamento Um, docentes de
Português, assim como de outros

FILIPA VALENTIM

possível. Durante a manhã, a partir
de alguns acordes “puxados” por
um dos participantes, foi feita uma
melodia. Durante a hora do almoço, em
colaboração com Miguel Castro Caldas,
que se encontrava na ilha a dinamizar
uma oficina sobre escrita teatral, o
professor inventou uma letra. Ao final da
tarde tínhamos feito uma canção na qual
quase todos os participantes tinham o
seu “papel”.
A apresentação do que tínhamos
feito na oficina realizou-se na manhã de
Sábado, dia7, na Biblioteca Pública.
Queria deixar o meu testemunho
com o principal objectivo de salientar
a importância que estas iniciativas
podem ter na comunidade escolar,
nomeadamente nos alunos que gostam
de música. Assim, quero agradecer à
escola e aos organizadores dos Encontros
Filosóficos por terem tornado esta
experiencia possível, aos participantes,
e principalmente a João Paulo Esteves
da Silva pela confiança que nos deu para
experimentar algo novo e por 3 dias de
música inesquecíveis.

professores que prestam apoio à BE no
seu horário.
A todos o nosso muito obrigado!
Ainda no mês de Abril, o grupo
disciplinar de Matemática organizou
uma tarde na BE de motivação à sua
disciplina: uma tarde preenchida com
Jogos de Matemática, a que aderiram
algumas turmas.
Por fim, a BE associou-se, como é
hábito, às actividades do Dia da Escola
e, com a presença do professor Carlos
Lobão, deu a conhecer a reedição do seu
livro Baleia à Vista; na mesma ocasião e,
na presença de um representante dos
CTT, realizou-se o lançamento de um
postal, edição do Clube de Filatelia “O
Ilhéu”, sob a coordenação do docente
acima referido, bem como de um selo
e um sobrescrito, alusivos à figura do
ilustre professor, Manuel Vieira Gaspar –
esta simples homenagem foi enriquecida
com a presença de muitos e com a leitura
de alguns poemas por parte de alunos.
Ainda na mesma ocasião, foi apresentado
ao público um selo comemorativo dos
XVIII Encontros Filosóficos, selo esse que
foi desenhado por uma aluna da ESMA.
Tal iniciativa encheu de orgulho o
espaço da BE, mais uma vez!
Renovando o agradecimento a
todos aqueles que colaboram com boa
vontade neste espaço, finalizamos este
ano lectivo com mais uma certeza: o
fundo documental vai ser, finalmente,
registado numa base de dados, à qual
todos terão acesso.
Desejamos a todos um óptimo final
de ano, continuando sempre com a
companhia de boas leituras!
A Coordenadora da BE,
Paula Alexandra Casqueiro

OFICINA MUSICAL
Letra de Miguel Castro Caldas e João Paulo Esteves da Silva e música realizada na
oficina musical realizada durante os XVIII encontros filosóficos.
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Larguei a América
Deixei lá a boa vida
Vim para aqui
Atrás de ti

Um castelo sem ameias
O barco que tu apanhas
Já ninguém caça baleias
Anda tudo às aranhas

Deixei lá
A vida farta
Vim para aqui
Beber o gin

Foi uma partilha
Janeiro Fevereiro
Esfarelaste toda a ilha
Ao longe com um marinheiro

Pedra-pomes teu coração
Vou lavar a cara ao vulcão

Pedra-pomes teu coração
Vou lavar a cara ao vulcão

Ana Sequeira

conteúdos de forma lúdica; fomentar
a criatividade e iniciativa dos alunos;
cooperar na dinamização de trabalhos
de grupo, sendo que visava, sobretudo,
a dinamização da comunidade escolar.
De entre as várias actividades
destaque para a exposição de
trabalhos dos alunos do 7º A, B, C, D, E,
nomeadamente, as réplicas de pinturas
rupestres, os monumentos megalíticos
ou os instrumentos do paleolítico e do
neolítico, as pirâmides egípcias e os

textos escritos em hieróglifos e uma
exposição fotográfica sobre o 25 de
Abril de 1974. Como complemento às
exposições, ocorreram um conjunto
de actividades, onde os alunos
puderam assistir à projecção diária de
filmes históricos inseridos nos temas
leccionados na disciplina de História
e documentários sobre a História do
séc. XX. Realizou-se ainda uma palestra
no auditório da escola com a temática
“Roteiro Republicano na cidade da
Horta”. Das várias actividades realizadas,
refira-se o concurso do «Quem é Quem»»,
onde diariamente foram colocadas
duas personalidades diferentes, sendo
os alunos a ter que desvendar a que
personalidade se referia cada imagem
(o aluno que mais vezes acertou foi
premiado). Ao longo da semana foram
expostas várias curiosidades históricas,
através do «Sabias que…» no sentido de
aprofundar e motivar os conhecimentos
de factos históricos dos alunos.
O balanço final desta actividade foi
bastante positivo, uma vez todos os
objectivos propostos foram amplamente
alcançados.
A todos os alunos que contribuíram
com os seus trabalhos os nossos Parabéns
pela grande criatividade evidenciada, e
a todos os que visitaram a exposição ou
participaram nas várias actividades o
nosso muito obrigado.
Esperamos que tenham gostado.
Para o próximo ano lectivo há mais…

Nuno Silva

O Departamento 3 preparou uma
Semana da História sobre as origens do
Homem e as primeiras civilizações, que
decorreu nesta escola entre os dias 21
e 25 de Março. A actividade teve como
objectivos fomentar e despertar o
interesse pela História; motivar os alunos
para os conteúdos programáticos da
disciplina; promover, na sala de aula e fora
dela, actividades dirigidas ao trabalho
cooperativo, despertando sentimentos
de responsabilidade, autonomia e
partilha de saberes; fomentar relações
de empatia entre professores e
alunos; proporcionar a aquisição de

O CACIFO DE CATARINA

TIAGO SILVA

Aos que vão, Aos que ficam, Aos que chegam
A escola mudou; nós também. O certo
é que a ESMA, com todas as suas virtudes
e imperfeições, foi a nossa casa durante
seis anos: onde passámos a maior parte
do nosso tempo, bons e maus momentos;
onde aprendemos, traçámos um rumo
para a nossa vida e, ao mesmo tempo
que nos construíamos, fomos também
construindo a escola e deixando alguma
coisa para os que vierem depois de nós;
conhecemos pessoas que também nos
marcaram de várias maneiras, que nunca
esqueceremos, e fizemos amizades.
Éramos quase crianças ontem, somos
quase adultos hoje: alguns já trabalham,
já conduzem…
Em seis anos e tanta coisa para dizer
em tão pouco tempo resta a importante
tarefa de agradecer a todos quantos
cruzaram o nosso caminho: colegas,
professores, funcionários. Também
deixar um testemunho aos que ainda
por cá ficam ou só agora chegam:
aproveitem bem este tempo que passa
depressa, contribuam para a construção
de uma Escola melhor, tratem-na
como a vossa segunda casa que ela
é, e acima de tudo: aproveitem para
participar nos projectos e actividades
que conseguirem, para aprenderem o
mais possível e lembrem-se: a escola é
muito mais que simplesmente as quatro
paredes de uma sala de aula!
Em jeito de conclusão, a vida é o que
fazemos dela, mas nunca sabemos onde
é que ela nos pode levar. Mas só uma
coisa podemos ter por garantida: formos
para onde formos a linha do horizonte
continuará sempre à nossa frente; mesmo
que dermos a volta ao mundo, estará
sempre lá, à espera de nos aproximarmos
para nos fugir novamente por entre
os dedos, impossível de apanhar. Mas
mesmo assim, mesmo tendo a noção de
que ela é inalcançável, o que importa
é continuarmos atrás dela e procurar
sempre novos horizontes, nunca
esquecendo os que já conhecemos e
em que deixámos gravada a palavra
Saudade.

Tens uma página no Facebook? Passas
a vida no Hi5, no Twitter ou no Myspace?
És um fã incondicional das redes sociais
e não vivias sem elas? Pensas que é
indispensável que toda a gente saiba
que, ontem, ao meio dia e quarenta e um
em ponto, no terceiro banco da avenida,
deste uma dentada num palmier ou que
vejam as fotografias todas que já tiraste
nos últimos seis meses? Já pensaste que
nada disso é inócuo, que a definição de
rede pode ter muitos sentidos e que uma
fotografia ou um comentário poderão
voltar a surgir daqui a vinte anos (e aí
talvez já não aches tanta piada ao vestido
roxo e amarelo, às calças às riscas ou a
coisas bem piores que te lembraste de
“postar” quando eras um catraio)?
Estou a ser voluntariamente
provocatória, mas, num mundo em
que até o teu futuro patrão poderá
consultar as redes sociais para tentar
definir o tipo de pessoa que tu és – e,
acessoriamente, decidir ou não dar-te
um emprego -, talvez valha a pena
pensares dois segundos no facto de te
expores constantemente na internet.
A propósito disso, talvez fosse bom
que lesses 1984, um livro de George
Orwell que descreve uma sociedade em
que o governo tenta controlar os seus
cidadãos e reprimir qualquer tentativa
de desvio à norma. Pensar é uma coisa
variantes da música electrónica (8%); dos
alunos inquiridos que responderam qual
a banda/artista que preferem (apenas
48%), destacam-se bandas como Linkin
Park (5,7%), Nirvana (3,9%), Metallica
(2,7%), Red Hot Chili Peppers (2,4%)
ou Pearl Jam, Guns N’ Roses e Muse
(ambas com 2,1%); a maioria dos alunos
inquiridos (73%) acha que o tipo de
música preferida não influencia a sua
vida; a maioria dos alunos inquiridos
(81%) acha que a música pode alterar o
comportamento e as emoções; a maioria
dos alunos inquiridos (79%) acredita que
a música pode ser importante como
método terapêutico.
A todos os alunos que responderam
aos inquéritos e professores que
permitiram a sua aplicação, Obrigado.

A Influência da Música no Homem
No âmbito da disciplina de Área de
Projecto na qual temos desenvolvido o
tema “A Influência da Música no Homem”,
realizámos um inquérito escolar
denominado “Saúde Musical Escolar”.
Para tal recolhemos as opiniões dos
alunos de 18 turmas, três de cada ano,
obtendo um total de 333 inquéritos.
Podemos afirmar que o inquérito
teve uma boa aceitação por parte
dos inquiridos, sendo correctamente
preenchido na maioria das questões.
Assim, podemos concluir que: 99,1%
dos alunos inquiridos gostam de ouvir
música, sendo que os 0,9% (3 alunos)
que não gostam são ambos da mesma

turma de 7º ano; 28% dos alunos
inquiridos ouvem, diariamente, menos
de uma hora de música; 33% dos alunos
inquiridos ouvem, diariamente, entre
uma a duas horas de música; 38% dos
alunos inquiridos ouvem, diariamente,
mais de duas horas de música; 35%
dos alunos inquiridos sabem tocar pelo
menos um instrumento musical; 42% dos
alunos inquiridos estudam com música;
cerca de metade dos alunos inquiridos
(54%) acham que a música promove a
concentração facilitando o estudo; dos
alunos inquiridos que responderam qual
o género que preferem, destaca-se o rock
(42%), seguido do pop (28%) e das várias

“SEM MÚSICA,
A VIDA SERIA
UM ERRO”
(NIETZSCHE)
Em termos de projecto, podemos
apresentar as seguintes conclusões: a
música é uma forma de arte, uma forma
de expressão e comunicação entre
os povos desde sempre, traduzindo
em forma de som a cultura de uma
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Susana Vieira

Há seis anos atrás, quando entrámos
para esta escola, no nosso horizonte
estavam a Praça do Infante, com as
suas palmeiras, e a Baía da Horta; no
nosso horizonte estavam uma escola
nova, com tudo o que isso implicava:
novos professores, novos colegas e
um infindável número de coisas para
aprender. Diziam-nos: ‘Agora é que é!
O 3º ciclo! Agora sim, vai ser tudo mais
complicado’, tínhamos de nos aplicar, de
estudar muito, de estar mais atentos…
E nós, no meio de brincadeiras, lá íamos
interiorizando a responsabilidade que
nos esperava, afinal já éramos crescidos;
mas andávamos por lá, no meio dos
“grandes”, que nos metiam medo só pelo
tamanho, e só pensávamos que um dia
também íamos ser como eles: estávamos
todos com pressa para crescer.
Passados dois anos mudámo-nos para
a “escola nova”: a escola mais moderna
do país, diziam alguns. Passámos dos
quadros pretos, do giz e dos projectores
de acetato às salas de computadores e
quadros interactivos; dos nossos usados
campos sul e norte até ao sintético, à
piscina e ao nosso próprio pavilhão; das
velhinhas arcadas (que tantas saudades
ainda hoje deixam!) até aos pátios com
bancos de jardim, espelho de água e
relvados; deixámos para trás as mesas
e as cadeiras já muito gastas, com
mensagens gravadas desde o tempo
dos nossos pais, para um espaço em
que tudo cheirava a novo e nunca tinha
sido usado; despedimo-nos da escola
que tinha sido dos nossos avós e demos
as boas-vindas à que um dia há de ser
dos nossos netos. E a linha do horizonte
mudou: agora na nossa frente ficam a
Baía e a Praia de Porto Pim; as palmeiras,
essas, estão no nosso pátio de entrada.
O tempo passou depressa, demasiado
depressa: o Secundário aproximou-se
rapidamente, e depois foram testes,
trabalhos, exames… quase sem nos
darmos conta chegámos à recta final, já
com um novo horizonte a aproximar-se:
a universidade.

“The cacifo is watching you!”

negativa porque só interessa pensar o
que o governo pensa e até a língua é
reduzida a uma “Novilíngua” em que
as palavras perdem o seu significado.
Um dos factores mais marcantes dessa
sociedade é a perda de privacidade,
com a figura do “Big Brother” a vigiar
tudo o que todos fazem - lembra-te
alguma coisa? - através de uma televisão
“bidireccional”, que permite ver e ser
visto.
Orwell escreveu o livro em 1949, mas,
se o tivesse escrito hoje, de certeza que
não resistiria a incluir nos seus meios
de controlo a internet e todas as suas
virtualidades, em particular as redes
sociais.
Claro que nem tudo é negativo, já
que a personagem central do romance,
Winston, acaba por se revoltar contra
o sistema, mas será esse o verdadeiro
final? Não te esqueças… “Big Brother is
Watching You!”

Hugo Duarte

A Linha do Horizonte

sociedade. A música é, actualmente,
utilizada em diversas áreas, não só como
uma forma de arte mas também como
um método educacional, terapêutico
ou de cariz religioso. A música tem
grande influência em todas as etapas
da nossa vida, desde bebé até à velhice,
passando pela adolescência e pela
idade adulta. É na adolescência que a
música começa a despertar maiores
paixões. A música apesar de poder
referir temas de cariz negativo, possui
muitos mais aspectos positivos para
o desenvolvimento de um jovem. A
aprendizagem de um instrumento
musical beneficia o desenvolvimento
do jovem, nomeadamente na melhoria
da coordenação, memorização,
autodisciplina, paciência, concentração
e sensibilidade, beneficiando o seu
percurso escolar. A música influência
o nosso estado de espírito e emoções,
podendo ajudar em alguns casos na
concentração ou na superação e também
influenciar o nosso comportamento.
João Rosa e Miguel Gregório

momentos

A Palavra...

AUTO DA BARCA DO INFERNO
O LADRÃO

com um lápis escrevi
com a borracha apaguei
numa folha de papel
o teu nome anotei

Vem Ernesto Silveira carregado com o
seu saco de dinheiro e outros pertences
roubados, dirigindo-se ao batel infernal.

para nunca me esquecer
da palavra que ficou em vão
aquela que me faz viver
aquela que faz bater meu coração

Beatriz Silva

palavra forte
sentimento maior
olhar vidrado
torna tudo pior

Diabo: Quem vem lá?
Ernesto: Ernesto Silveira, filho de Graça e
José e esposo de Maria.
Diabo: Vem, vem, que à muito te espero.
Entrai! Entrai!
Ernesto: Para onde irei?
Diabo: Para a terra dos condenados.
Embarcai sem mais demoras, não
percamos tempo.
Ernesto: Nessa barca não entrarei! Não é
essa a que procuro.

abraço apaixonado
beijo inocente
um rosto molhado
uma voz indiferente

Vai-se à barca do Anjo e diz:

a palavra dita
mas agora esquecida
a palavra pequena
que marcou minha vida
(prazer , a palavra é AMO-TE )
" FD * "

Música
O ritmo invade-me o corpo,
A mente adormece por instantes...
A alma e o corpo movem-se em perfeita
sintonia.
Toda a sombra transforma-se numa mera
penumbra...
O corpo move-se, a alma adormece.
O mundo ganha contornes imprecisos.
Tudo nada mais do que ilusão,
Nada mais do que pura euforia,
Nada mais do que puro ritmo...
Um sonho estranhamente real
De sons, ritmos e ilusão...
Grifo

Ernesto: É esta a barca que me acolherá?
Joane: Ah, ah! Maldição! Furtastes em
vida e ainda achais que mereceis perdão?
Vai-te cabrão! Ide com todo o teu tostão!
Ernesto: Crime grave não cometi, nem
ninguém feri.
Anjo: Crime cometestes. É verdade que
ninguém feristes, mas muita gente
afligistes. Achais mesmo que sereis
merecedor de perdão!?
Joane: Nesta barca não entrai gente de
tal raça! Devereis ir de mordaça para que
dessa boca não saia mais desgraça! Ide e
não voltai!

C.Ronaldo: -Joguei Futebol e ganhei
pipas de massa!
Anjo: -Só?
C.Ronaldo: -Oh, claro que não, fiz feliz
muita mulherada.
Anjo: -E dinheiro? Doaste algum?
C.Ronaldo: -Claro que doei!
Anjo: -Quanto? 10 euros para os
pobrezinhos comprarem cuecas?
C.Ronaldo: -Na verdade foram só 5 euros
para os sem-abrigo comprarem posters
com a minha cara linda!
Anjo: -Já chega! És burro, ganhaste
dinheiro a mais do que realmente
merecias, e ainda por cima nem doaste
dinheiro!
C.Ronaldo: -Doei sim! 5 euros é dinheiro
meu amigo e estamos em crise!
Anjo: -Arruma-te chefe, vai dar uma
voltinha ao Inferno.
Cristiano Ronaldo dirige-se à Barca
Infernal…
Diabo: -Bem-vindo, bem-vindo! Entra na
Barca que já é horas de bazar.
C.Ronaldo: -Se te oferecer 40.000 euros,
tentas convencer o anjo para me aceitar
no céu?
Diabo: -Entra na barca e tá’ calado!

Ernesto, retornando à Barca do Inferno:
Diabo: Sabia que voltaria! Entrai, entrai.
Companhia tereis para toda a viagem.
Remai caro Ernesto, remai.

E assim, Cristiano Ronaldo dos Santos
Aveiro embarca na Barca do Inferno.
Susana Medeiros, Mariana Amaral e Ana
Patrícia Sousa.

O Cristiano Ronaldo
Vai o craque Cristiano Ronaldo até à
Barca do Inferno.
Diabo: - Ora Viva!
C.Ronaldo: - Onde é que está o Anjo?
Diabo: - Aqui não está concerteza.
C.Ronaldo: - O que é que faço aqui?
Diabo: - Morreste.
C.Ronaldo: - Morri? Como?!
Diabo: - Foste à loja Nespresso comprar
cápsulas, e quando saíste de lá, caiu-te
um piano em cima!
C.Ronaldo: - Isso foi o George Clooney
que morreu, não fui eu!
Diabo: - Pelos vistos também tiveste a
mesma sorte que ele…
Anjo: - Dahh, isso é uma publicidade, o
Clooney não morreu!
C.Ronaldo: - Mas tudo o que dá na
televisão não é verdade?
Anjo: - Bem me parecia que tinhas só o
5ºano.
Diabo: - Arruma-te, quem estava a falar
com ele era eu!
Anjo: - Na paz, mas agora eu é que estou
falando!
- Então Ronaldo, que fizestes tu de bom
na vida?

Mónica Dias

Cátia Silva

Ana Medeiros, André Cunha, Helder
Catarina, Iara Rodrigues e Jéssica
Pinheiro/ 9ºC

Porque é que existem amores proibidos
Como o meu e o teu?
Porque será que somos seguidos?
És o meu verdadeiro amor, Bartolomeu
Serei sempre tua até que a morte nos
separe
E espero que meu pai um dia nisso
repare.
C.S

É verão, por Patrícia Dutra

Apesar de seres mudo,
Com as palavras e com os teus termos,
O nosso amor era tudo,
Até ao dia que meu pai me proibir,
De estar contigo dizendo-me isto a
cantar,
Ficando feliz por nunca mais nos vermos,
Também fazendo-te cumprir,
O acordo de te não matar…

Joana e Rute, 8º G

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

Professores & Alunos
Para um professor conseguir ensinar
e para os alunos conseguirem perceber
e aprender, é necessário que haja uma
boa relação entre os professores e
os alunos, e esta situação vai originar
um bom ambiente na sala de aula e
na escola. Falo como aluna que sou, e
digo que não há nada melhor do que
ir a caminho da sala de aula e pensar
que vamos aprender coisas novas, num
ambiente de trabalho divertido mas, ao
mesmo tempo respeitador e trabalhador.
Calculo que aconteça o mesmo a um
professor, apenas substituindo a parte
de ir aprender para as aulas mas sim,
ensinar novas coisas aos alunos.
Tal como alguém dizia “todos na sala
de aula são pessoas”. E como pessoas
que somos temos direito ao respeito e
por isso o dever de respeitar os outros.

OS ALUNOS ENTREVISTAM...

VANESSA FURTADO

Professora Maria Miguel

Existem aulas em que os alunos faltam
ao respeito aos professores pois não se
lembram desta frase e, por isso não se
lembram que os professores são pessoas
tal como eles e que têm o direito ao
respeito e ao bom ambiente. Se ambas
as partes sentirem que ambos são
pessoas dar-se-ão melhor nessa altura, e
as aulas serão muito mais interessantes,
agradáveis e proveitosas.
É importante que alguns alunos vejam
um professor como uma pessoa e não
como um simples objecto que só dá
matéria, que não se cansa e que tem
toda a paciência para aturar as birras
desses alunos. Só quando esses alunos
respeitarem um professor vendo-o como
pessoa é que os professores conseguirão
ensinar os alunos a serem pessoas.

Arauto: No seu entender, para que
servem as Redes Sociais?
Professora Maria Miguel: As Redes
Sociais são um importante instrumento
de comunicação entre grupos sociais
e entre pessoas. São rápidas e eficazes
e, se utilizadas com bom senso e sem
maldade, podem ser um bem precioso.
Como tudo, aliás.
Qual o motivo que levou a ESMA a
criar uma página no Facebook?
PMM: A ESMA criou uma página no
Facebook exactamente por reconhecer
que hoje em dia é um dos mais utilizados
veículos de comunicação. Se grande parte
dos elementos da comunidade escolar alunos, professores, funcionários, pais
e encarregados de educação - usam o
Facebook, então é natural que a própria
ESMA também use…
Porque é que o serviço do Facebook
está bloqueado nos computadores da
escola, quando a ESMA aí possui uma
conta aberta?
PMM: Isto acontece porque a Direção
Regional da Educação e Formação assim
o entendeu. E, além disso, durante o dia
estamos em aulas, não é verdade?...
Quantas pessoas têm acesso à conta
da escola?
PMM: Três: as vice-Presidentes da
escola e o Prof. Francisco Pereira.

Que tipo de informações são
colocadas no seu perfil?
PMM: No perfil tem sido colocado
todo o tipo de informação que possa
ter interesse para os “amigos”. Alguma
de natureza mais lúdica e outra com
um carácter mais “sério”. Também são
colocadas fotos relativas a actividades
realizadas na escola, promovidas por
professores e alunos. É igualmente de
salientar, com muita satisfação nossa,
que têm sido muitas as pessoas que
aproveitam este espaço para promover
variadíssimas actividades, relacionadas
com a Escola e com tudo aquilo que
vai acontecendo na ilha. E esse era
exactamente o objectivo: criar um espaço
interactivo para todos os que, directa ou
indirectamente, fazem a Escola.
Quais os pedidos de amizade que
aceitam no seu perfil?
PMM: Até à data, foram aceites todos
os pedidos de amizade. São alunos,
professores, pais e encarregados de
educação, entidades da ilha do Faial,
outras escolas e, sobretudo, ex-alunos
da escola. Até à data, a ESMA conta com
2179 “amigos”.
Utilizam mais alguma Rede Social
para além do Facebook?
PMM: Não, só o Facebook.
Entrevista realizada pelos alunos do
8ºAno, Turma E

Os Oskares Maluquíssimos
1. Melhor professor – Carlos Nunes
2. Prof + simpático – Carlos Nunes
3. Profª + simpática – Paula Menezes
4. Prof + fofo – Carlos Nunes
5. Profª + fofa – Paula Menezes
6. Prof que impõe + respeito – Eugénio
Leal
7. Melhor auxiliar – João Maciel
8. Melhor aluno/a – Básico – Iara
Rodrigues
9. Melhor aluno/a – Secundário – Simone
Rodrigues
10. Aluno + cómico – Básico – Rui Soares
11. Aluna + cómica – Básico – Jessica
Pinheiro
12. Aluno + cómico – Secundário – André
Bettencourt
13. Aluna + cómica – Secundário –
Mariana Azevedo
14. Aluno + original – Básico – Ana Rita
Pereira
15. Aluno + original – Secundário – Joana
Alvernaz
16. Aluno + popular – Básico – Rui Soares
17. Aluno + popular – Secundário –
Sabino Borges
18. Sex-Symbol – Básico – Pedro Carvão
19. Sex-symbol – Básico– Nidia Amaral
20. Sex-Symbol – Secundário – Pedro
Carvalho

21. Sex-Symbol – Secundário – Micaela
Pinheiro
22. Melhor olhar – Básico – Renato Paz
23. Melhor olhar – Básico – Nidia Amaral
24. Melhor olhar – Secundário – Fábio
Duarte
25. Melhor olhar – Secundário – Patricia
Sousa
26. Melhor sorriso – Básico – Valter Brum
27. Melhor sorriso – Básico – Jessica
Pinheiro
28. Melhor sorriso – Secundário – Valter
Duarte
29. Melhor sorriso – Secundário –
Mariana Azevedo
30. Melhor sorriso metálico – Básico –
Francisco Silva
31. Melhor sorriso metálico – Básico –
Susana Silva
32. Melhor sorriso metálico – Secundário
– Joel Rodrigues
33. Melhor sorriso metálico – Secundário
– Micaela Pinheiro
34. Melhor espirro – Márcia Silva
35. Melhor gargalhada – Alexandra
Riscado
36. Melhor turma – B – 9ºC
37. Melhor turma – S – 10ºA
38. Casal do ano – Catarina Brinco e
Gonçalo Piedade

“O Experimentar Na M’Incomoda”
são uma banda que mistura música
açoreana com sons urbanos e que
confere à tradição uma dinâmica nova
e irreverente.
Este projecto foi idealizado por Pedro
Lucas, faialense e antigo aluno da nossa
escola, e conta com a participação de
outros músicos como Miguel Manchete,
Pedro Gaspar, Carlos Medeiros, Jácome
Armas e Zeca Medeiros.
As inúmeras menções na comunicação
social nacional e as distinções que
tem recebido demonstram não só a
qualidade, mas também o impacto
que esta banda tem provocado, apesar
de este não ser sentido, infelizmente
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e curiosamente, no arquipélago cuja
tradição lhes deu o mote.
Integrado nos Encontros Filosóficos,
num dia em que a dança de Rebeca
Malheiros e de Carina Souto e das
crianças do seu projecto e a música
dos Black Square subiram ao palco,
os “O Experimentar Na M’incomoda”
realizaram um concerto onde para
além de apresentarem o seu trabalho,
mostraram vídeos e outros conteúdos
temáticos, num “Concerto Contado”,
onde deram a conhecer o seu projecto,
a forma como os seus temas foram
trabalhados e os diversos estilos de
música que nele misturam.
Foi um prazer organizar e foi um prazer
ainda maior assistir a este concerto. Aos
músicos Pedro Lucas, Miguel Manchete
e Pedro Gaspar e à realizadora Aurora
Ribeiro, um obrigado, sobretudo pela
simpatia. Vós e o pedaço de cultura
que nos trouxeram sereis sempre bemvindos.
Nós experimentámos… E não ficamos
mesmo nada incomodados…
Graça Silva

A viagem ao Faial
Terminou há dias a minha estadia na
Horta, no âmbito dos XVIII encontros
Filosóficos do Faial. Esta iniciativa, para
a qual tive a honra de ser convidado,
decorreu num ambiente amigável de
trabalho, e colaboração entre todos.
Vim com boas memórias; do contacto
com os alunos, das pessoas que conheci
e do espírito do evento, que, na plena
materialização dos ideais que o animam,
foi bem sucedido em colocar os jovens
em contacto com ideias e criadores.
Pediram-me que registasse nalgumas
linhas uma impressão destes dias. Como
me parece característico dos Açores,
a natureza entra por tudo adentro e
não é possível separar a memória de
um contacto humano, da do cenário
envolvente. Por isso, depressa essa
natureza tomou conta do que escrevi.
Por outro lado, é igualmente verdade
que estarão sempre presentes, por entre
as memórias da vitalidade da flora, e da
força da presença mineral, os olhares
daqueles que não esqueceremos.
...
Habituado que estou a pedir o lugar
da janela nos aviões, tive oportunidade,
enquanto voava para a Horta, de
contemplar o oceano e algumas das
suas mudanças de temperamento, tão
subtis quanto poderosas. O céu, num
determinado momento abriu-se e
permitiu-me a contemplação, lá muito
em baixo, de um mar antigo e profundo...
Agucei os olhos, em busca de uma
baleia que expelisse naquele momento
um potente jacto de água, mas nenhuma
estava visível. O mar parecia não ter fim,
como, aliás, me parece que não tem.

Quando aterrei, era como se estivesse
submerso. Mar em baixo, em toda a sua
grande extensão, e agora, depois de
aterrar, mar a toda a volta, e uma carrinha
de uma organização ligada ao mar, em
que me aguardavam o Fernando e o
Tiago...Do cimo de cada lomba, mais mar,

daqui que, sendo tão rija, está tão alisada.
Fascinou-me a sua cor negra que o mar
não lava, e que não suja o mar, antes
o escurecendo um pouco, tornando-o
daquele azul que é, se calhar, a minha
cor favorita.
Curiosamente, esta pedra que não
reflecte luz por ser
tão preta, tornou-se
o sustentáculo de
uma vegetação tão
verde, que parece
ter luz própria.
Senti-me muito
bem acolhido pelos
homens e mulheres
que estavam à
minha espera. A
natureza é que teve
artes de me fazer
sentir que eu estava
de passagem...
Senti que não era
suposto estarem
aqui homens, apesar
de toda a beleza do
cenário. Senti-me
como o espectador
indiscreto de um
espectáculo que
“Eugénio Leal“, desenho caricatura de Luis Silva, Maio 2011
não é feito para
olhos humanos, em
sempre daquela cor que vi lá de cima,
que a natureza, qual animal em busca
profundo, mesmo ali, entre outros carros,
de um local recatado para dar à luz,
entre cruzamentos...
congemina a continuação do mundo.
Surpreendeu-me a cor da pedra...
Não é de admirar que tantos estejam
imensidades de pedra-pomes que, no
aqui de passagem. O mar é a pátria
seu conjunto, formam a pequena ilha.
dos nómadas , e os Açores estão no
Pedra preta, muito fresca, digo eu,
meio dele. Aqui, é possível permanecer
porque não está nada gasta...quero dizer,
guardando integralmente a sensação de
pedra fresca no sentido em que é uma
nomadismo.
pedra que parece que apareceu ali há
menos tempo do que a pedra da praia

Logótipo, selo e postal na XVIII edição dos Encontros Filosóficos

A equipe responsável pelos Encontros
Filosóficos deste ano decidiu e, muito
bem, apelar ao desenvolvimento nas
aulas de artes de um logótipo, de um selo
e de um postal. Esta empreitada requer
sempre muito empenho, esforço e, por
razões várias, muitas horas de trabalho
e dedicação. Daí nem sempre ser fácil e
simples encontrar um logótipo, um postal
e até mesmo o selo que defina, simbolize,
de modo eficaz e abrangente o tom,
capte a essência e o significado de mais
uma edição dos Encontros Filosóficos.
Tornando-se, por isso, muito delicada a
escolha e a selecção de apenas um em
cada modalidade. Sendo o tema deste
ano “Educar pelas Artes ”, apelamos ao

sentido artístico das turmas do 10ºD e
12ºC. A turma escolhida para a realização
do logótipo e do selo foi o 10ºD,
orientados pelo professor de desenho,
Adalberto Branco. A outra turma
escolhida para a realização do postal
foi o 12ºC, orientados pela professora
Isabel Modesto. Depois, houve que
recorrer à votação, à audição de opiniões
e vozes diferentes, à ponderação dos
argumentos em causa para escolher
aqueles que eram considerados os
“melhores”, os “mais significativos”,
aqueles que significativamente eram
portadores da “ideia geral”. Este
labor mereceu o reconhecimento da
comunidade escolar, pois acabamos de
ver impressos o postal do Dário Moitoso,
o selo de Filipa André e o logótipo de
Lénia Oliveira. Ao Conselho Executivo
pelo apoio, ao Clube de Filatelia”O Ilhéu,
na pessoa do professor Carlos Lobão,
pela edição e aos professores e alunos
que colaboraram, o nosso bem haja e…
Obrigado!
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Fui mais um que não permaneceu.
O tempo voou, e muito rapidamente
era chegada a hora da despedida. Mas
das ilhas de onde, aparentemente
são mais os que partem do que os
que ficam, ficou uma impressão
permanente, uma impronunciável
saudade, mescla dos alunos com
quem tive o prazer de contactar, das
pessoas que me acolheram, e da luz e
paisagem que, enquanto aí estive, me
brindaram com uma grande suavidade.
Face ao grande mistério inescrutável
da natureza do Faial, pus-me à escuta da
sua linguagem, que cada um interpreta
diferentemente. O que ela me disse é que
os sonhos de criança eram verdadeiros:
as ilhas são lugares de sonho e de
aventura.
Às ilhas, às quais regressarei sempre,
faço daqui um grande aceno de
despedida!
Elas serão sempre o lugar onde, por
vezes, se ouvem as vozes distantes dos
marinheiros, e apodrecem de ferrugem
as âncoras.
Onde há casas feitas da madeira
dos barcos afundados, anteriormente
salpicada pelo sangue das baleias.
São as ilhas do lobo do mar, que é
um ser humano especial por, mais que
qualquer outro, ser um ser sonhado.
São sempre as ilhas do cheiro a mar,
que nos convida a ser livres, único
destino que nos convém.
São as ilhas no seio da grande gestação
oceânica, onde ganhamos consciência
de toda a nossa fragilidade...
Luis Silva, ilustrador

Dia da Escola
Todos os anos, a 15 de Maio, a nossa
escola celebra o seu aniversário, e
festeja-o com um dia em que as aulas são
substituídas por um programa repleto de
actividades de e para toda a comunidade
escolar, culminando à noite com a sessão
solene. Este ano a única excepção foi
mesmo a comemoração ter ocorrido no
dia 16, visto 15 calhar no Domingo.
O dia começou com uma missa no
auditório, seguindo uma tradição que
já vinha da escola velha, na altura
celebrada na Igreja Matriz, em que se
recorda os antigos alunos, professores
e funcionários já falecidos e também a
importância da religião na formação dos
jovens, assim como as raízes católicas da
sociedade e da própria escola.
Também segundo o costume seguiuse a peça de teatro deste ano lectivo do
“Sortes à Ventura”, que nos apresentou
“Navegações e outras Tormentas”.
As comemorações prosseguiram um
pouco por toda a escola, com diversas
actividades e várias bancas de comida
no átrio e na rua. No âmbito desportivo
tivemos a Taça Manuel de Arriaga, entre a
nossa escola e duas do Pico, a de S. Roque
e a Cardeal Costa Nunes (Madalena) e o
habitual jogo professores contra alunos.
No período da manhã, deu-se a
instalação /inauguração da estação
meteorológica e da caixa de salto em
comprimento. Às 11h00 houve a abertura
do Museu, o único sítio da escola que
ainda não estava a ser utilizado. A partir
de agora contamos com um espaço
onde podemos lembrar a escola de
antigamente e alguns momentos que
marcaram a sua história.
Seguiu-se na biblioteca uma
homenagem ao filatelista Manuel Vieira
Gaspar, por parte do Clube de Filatelia “O
Ilhéu”, com o lançamento de um carimbo
e um sobrescrito evocativo ao mesmo e
da quarta edição do livro Baleia à Vista!

Para que serve um Currículo Regional?

TIAGO SILVA

para todos”, dança para professores e
alunos no pátio ao pé da cantina, onde foi
oferecida a refeição ao som dos“Excluídos”,
banda composta por alunos da ESMA.
Às duas horas fomos todos para
o pavilhão, para um dos momentos
mais aguardados do dia: os “Óskares
Maluquíssimos”, uma organização da
Associação de Estudantes que premeia
de forma divertida professores, alunos e
funcionários e proporciona momentos
de animação a toda a comunidade
escolar.
À noite, a sessão solene iniciouse às 20h30, com os discursos do
Presidente do Conselho Executivo e das
Presidentes da Assembleia de Escola
e do Conselho Pedagógico. Depois,
foram homenageados o “Aluno Melhor
Companheiro” de cada uma das turmas
do 12º ano, por parte do Rotary Club
da Horta; a Associação dos Antigos
Alunos premiou os melhores currículos
através do “Prémio Liceu da Horta” e a
Assembleia de Escola os vencedores do
“Prémio Manuel de Arriaga”, estimulando
a criatividade dos alunos com o tema “A
Ilha à Descoberta”; por fim o Conselho
Executivo apresentou ao público a

Há quase 40 anos era eu aluno do
então Liceu Nacional de Angra do
Heroísmo e, numa altura em que não se
vislumbrava nada que se parecesse com
um Currículo Regional, tive professores
que marcaram a diferença. E marcaram
a diferença porque ensinaram para
além do que constava nos programas
e nos manuais escolares. Recordo aqui
esses professores, modelos e mestres
inexcedíveis, e o muito que com eles
aprendi sobre questões ligadas aos
Açores e aos açorianos.
Com a dra. Olímpia Gil, professora
de História, a minha turma aprendeu o
seguinte: foi a navegar da ilha Terceira
para Ocidente e para Sudoeste que
Diogo de Teive descobriu os ventos
alíseos; sem o conhecimento desses
ventos, Cristóvão Colombo nunca teria
chegado onde supostamente chegou.
Foi também com aquela professora que
aprendi que Angra do Heroísmo soube,
antes de Lisboa, do Descobrimento do
Caminho Marítimo para a Índia, quando
Vasco da Gama ali desembarcou para
sepultar o seu irmão Paulo da Gama.
Com o padre Coelho de Sousa,
professor de Português, aprendi
tudo sobre o papel da ilha Terceira na
resistência ao domínio filipino e na
importante acção desempenhada pelos
açorianos, em geral, e terceirenses, em
particular, nas lutas liberais.
- Não se esqueçam que aqui já foi só
Portugal! Angra foi capital do reino por
duas vezes – costumava dizer.
Foi também através daquele padre
que soubemos que Carlos Nascimento
(1885-1966), açoriano da ilha do Corvo,
foi o primeiro editor do grande poeta
chileno Pablo Neruda.
Nas aulas do padre Coelho de Sousa
aprendemos outras coisas que não
faziam parte dos programas nem
constavam nos manuais: que Antero
de Quental (1842-1891), natural da ilha
de São Miguel, se correspondera com
Tolstoi; que o investigador micaelense
Arruda Furtado (1854-1887) mantivera
correspondência com Charles Darwin e
que, motivado pela leitura de A Origem
das Espécies, se dispusera a procurar nos
Açores dados zoológicos e botânicos

Mascote ESMA, Anabela Silveira

mascote da escola, também escolhida
em concurso, ao mesmo tempo que
anunciava a abertura do concurso para
dar um nome à mascote. Na segunda
parte, e para terminar a noite, foi
novamente apresentada a peça do clube
de teatro, desta feita para a comunidade
em geral.

O Dia da Escola

Foi também lançado o selo dos XVIII
Encontros Filosóficos.
Antes do almoço houve “pinchos

Em tempos de “crises” de valores e de
referências, estas comemorações servem
para relembrar o passado, que pelo seu
valor simbólico permite consolidar
a nossa memória colectiva e a nossa
identidade.
O dia da escola deve, sobretudo,
proporcionar uma reflexão crítica sobre
o presente de forma a se vislumbrarem
caminhos, atitudes que respeitem e
cumpram os valores que a nossa escola
representa: dignidade, liberdade, justiça,
igualdade, solidariedade…
Para realçar este dia (e mesmo não

Dário Moitoso, autor do postal comemorativo dos XVIII
Encontros Filosóficos, comenta a sua opção:
«... Escolhi o abstracto, porque a filosofia tem como base o
pensamento, não é uma ciência exacta, não há uma imagem
que a represente, por isso é que as minhas propostas são mais
fluídas, dando ideia de algo para lá do visível.»

Dário Moitoso, por Nuno Silva

ARAUTANDO...
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que contribuíssem para a resolução
de dúvidas e para a confirmação das
propostas de Darwin; que o músico
Francisco Lacerda (1869-1934), nascido
na ilha de São Jorge, fora compositor e
maestro conhecido em toda a Europa,
e era amigo íntimo de Débussy e Ravel.
O dr. Machado Bettencourt, professor
de Geografia, deu-nos a conhecer quatro
cientistas açorianos que se abriram ao
mundo: Afonso Chaves (1857-1926),
José Agostinho (1888-1978), Aurélio
Quintanilha (1892-1987) e Frederico
Machado (1918-2000). Numa aula
ficámos todos a saber que o referido
José Agostinho, então tenente-coronel,
fora o inventor do nefoscópio, aparelho
que serve para medir a velocidade das
nuvens.
Com aquele professor de Geografia
aprendemos a biodiversidade dos Açores,
numa altura em que esse conceito ainda
não era usado. Hoje sabemos que a
biodiversidade destas ilhas inclui cerca
de 450 espécies endémicas. Mas foi o
dr. Machado Bettencourt que, há quatro
décadas atrás, nos alertou para a riqueza
geológica e biológica destas ilhas, ele
que já na altura nos dizia que os Açores
eram um laboratório natural.
Repito: nenhuma das matérias acima
expostas constava nos programas e nos
manuais então em vigor.
O que é que tudo isto tem a ver com o
Currículo Regional? É simples: acho que
devemos reconhecer as especificidades
históricas e culturais dos Açores que
cinco séculos de vida insular comum
sedimentaram e consolidaram. E, por
conseguinte, para mim, o tão badalado
Currículo Regional não é mais do que
isto: aprender o universal mas sem
descurar o local. Ou seja, é uma forma de
mobilizar saberes culturais, científicos e
tecnológicos para melhor compreender
a realidade e para abordar situações e
problemas do quotidiano.
De resto, está já consagrado em
Decreto Legislativo Regional: o Currículo
Regional é um instrumento para a
construção e aprofundamento da
Açorianidade e da Autonomia.

ODETE LEONARDO

podia deixar de ser), presenciámos a já
habitual profusão de eventos - eventos
para todos os gostos, com diferentes
motivações, mas com um interesse
comum - comemorar o dia da escola!
Comemorar é criar ou reforçar unidade
e dar continuidade!
Assim, o dia da escola - 15 de Maio não deve, nem pode ser esquecido, pois
com simplicidade significa pensar nas
gerações futuras, ligar o passado com o
futuro, através de actividades, reflexões
e diversão.
Viva o dia da escola!

Adivinha quem é…
Ao primeiro leitor que fizer chegar as cinco respostas correctas, respectivamente identificadas, ao email arautario@gmail.com será oferecido um DVD.

A

B

C

D

E

Nasceu na Ilha do Corvo e aprendeu
a nadar muito cedo, devia ter entre 6 e
7 anos. É oriundo de uma família de 8
irmãos, filho de um cabouqueiro, mas
desde cedo teve que ajudar à despesa
da casa. Aos catorze anos foi para a
pesca e…por lá ficou, até hoje. Isauro é
pescador há quarenta anos.
O Isauro Nectário da Rosa é um
homem do mar, não fosse o mar quase
dele e ele não esteja sempre a dizer que
todos os dias aprende e que todos os dias
se deixa fascinar, tal e qual a mecânica
que diz tanto gostar. E, sem motor, não
há maior prazer no mar do que andar
à vela, deixar-se ir, a não ser que fique
no mar mais do que três dias para
perder a noção das horas, da manhã,
da tarde e das estações. Sem nunca se
desorientar…pois pelo mar tem todo o
respeito do mundo, ainda que saiba que
ele, por vezes, não perdoa. E, caso um dia
vá viver para uma grande cidade e não
veja o mar, talvez morra só de tristeza de
não o poder ver, como aqui.
O mar envelhece, interroga-se um
aluno com a pele tisnada pelo sol.
Mas o coração não, responde o velho
marinheiro, sabendo que é preciso
trabalhar muito para conseguir trazer
para casa 80 quilos de peixe em dia de
boa safra e que às vezes basta um dia
para conseguir ganhar o que por vezes
se ganha num mês. E por isso também se
sente responsável por tudo o que se passa
no mar, pescando à linha, apontando a
pesca de arrasto e as redes de malhar
como as responsáveis pela escassez de
pescado, desrespeitando toda e qualquer
regra, aniquilando os pequenos peixes,
inclusive as espécies que se encontram
a desovar, como é o caso do goraz. Vai
mais longe na indignação e aponta o
dedo à União Europeia, “aos espanhóis
que se encontram a limpar o peixe que
se encontra na nossa longa extensão

A pesca para si é uma profissão, ou
fá-la apenas como forma de lazer?
IR: Profissão.
Há quantos anos exerce a profissão?
IR: 40 anos
Qual o peixe mais procurado?
IR: Cherne, abrótea, goraz e pargo.
Qual o peixe mais pescado?
IR: Quase todas as espécies.
Qual a espécie que já não encontra
há algum tempo?
IR: Existem fases, mas os de menor
quantidade são o goraz e o cherne.
Quanto tempo em média passa no
mar?
IR: Costuma ser de 2 dias a 2 e meio.
Mas desta vez fiquei 3 dias.
Que quantidade de peixe costuma
trazer para terra?
IR: Depende do tempo e da sorte.
Qual o peixe ou molusco que pensa
estar em vias de extinção no nosso
mar?
IR: Nenhum.
Pensa que algumas espécies de peixe
desaparecerão no futuro?
IR: Não, mas a quantidade pode
diminuir.
Do peixe que pesca, se o vende, qual
o peixe mais procurado pela população
em geral? Qual o seu preço?
IR: Para exportação o cherne e o goraz.
Preço 12 € /kg. Mas a população procura
os peixes quase todos.
Qual o peixe mais caro? E o mais
barato?
IR: Mais caro cherne, goraz, pargo e
rocaz. E o mais barato Afonsinho, pode
ser comprado na lota a 0.09€.

de costa”. E indigna-se com o peixe que
é vendido na lota a 1 euro e quarenta
cêntimos e é depois vendido no hiper
por 8 euros, afiançando assim que não
há qualquer fiscalização. Este corvino fala
com o coração…
Isauro Rosa vive há muito anos no
Faial ainda que ele sinta que esta ilha
parou no tempo, pois nem sempre
sente calor humano ou que os afectos
minguem, malgrado o individualismo
que grassa e faz com que as pessoas não
se conheçam nem se cumprimentem,
esta a sua ilha de adopção e é aqui que
ele sempre gostou de viver. O pescador
Isauro esteve numa aula de Psicologia
do 12ºano, turma A, a falar sobre a sua
vida, sobre os seus conflitos internos
e externos, a batalha da resiliência e,
inclusive, da sua frustração quando não
consegue ir pescar. Entretanto, a Rainha
da Calheta regressou do mar e… as
alunas do 10ºC, Cátia Duarte, Damiana
Melo, Rauanne Pereira e a Filipa Dias
estiveram à conversa com ele.

O MAR
ENVELHECE
MAS O
CORAÇÃO NÃO!
Arauto: Qual a técnica que utiliza
para pescar?
Isauro Rosa: Linha de mão.
Com que frequência costuma pescar?
IR: Sempre que está bom tempo.
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Pedro Valim

À conversa com o pescador Isauro Rosa, de 51 anos

Vender o peixe a esse preço, é como
um insulto ao pescador que passa o dia
no mar, concorda?
IR: Sim, pois é necessário vender quase
10kg de peixe para abastecer o barco.
Qual o significado do mar para si?
IR: Para mim o mar é vida, pois é o meu
sustento.
A evolução da tecnologia estará a
perturbar os oceanos?
IR: Não. As tecnologias vieram ajudar
os pescadores a encontrar o peixe, pois
basta colocar um aparelho no mar e
sabemos onde se localiza o cardume.
Adaptou-se bem a essas tecnologias?
IR: Sim

A ESMA vence pela 3ª vez consecutiva
a Fase Regional dos Jogos Desportivos
Decorreu entre os dias 4 e 7 de Maio na
Escola Básica e Secundária de Santa Cruz
da Graciosa, mais uma edição dos Jogos
Desportivos Escolares, fase regional,
estando os jogos deste ano associados
ao Plano Regional de Prevenção e
Combate às Dependências sob o lema
“Escolhe o Desporto… Depende de ti”,
como forma de prevenir os jovens contra
as consequências do uso de drogas e
álcool. Participaram nestes jogos para
além da ESMA, a EBS da Povoação (São
Miguel), EBS da Calheta (São Jorge) e EBS
da Graciosa (Graciosa).
Uma vez mais a participação da nossa
escola foi brilhante conseguindo obter o
1º lugar pela 3ª vez consecutiva, sendo
a única escola a conseguir fazê-lo ao
longo das vinte e duas edições dos Jogos
Desportivos. As Escolas competiram
em quatro desportos: a Ginástica, o
Atletismo, o Futebol de 5 e o Basquetebol
de 3.
A competição ao longo destes 3 dias
de jogos foi bastante renhida, mas com
a ESMA no fim a conseguir superar as
escolas adversárias por apenas um ponto
de diferença.

No primeiro dia dos jogos, depois da
chegada das comitivas no final da manhã,
estas deslocaram-se ao final da tarde, até
à praça principal desta localidade para a
cerimónia de abertura, onde se realizaram

os discursos da “praxe” proferidos pelos
responsáveis das respectivas entidades
organizadoras, seguido também da
actuação de um grupo de dança de HipHop que abrilhantou condignamente
esta cerimónia de abertura, animando
todos os presentes. De seguida, seguiuse a realização de um “peddy-paper”
pelas ruas e praças de Santa Cruz, com
as equipas a serem constituídas por um
professor e 4 ou 5 alunos de escolas
diferentes. Foi um passeio agradável
pelas ruas desta vila, servindo logo aqui
para os alunos travarem novas amizades
e conhecerem um pouco melhor as ruas,
monumentos e locais diferenciados
desta simpática Vila, que teve o prazer e
a simpatia de nos receber. À noite, teve
lugar a 1ª competição a sério destes
jogos, a Ginástica, onde a ESMA como
é seu hábito, evidenciou uma enorme
vantagem na execução das diferentes
provas gímnicas, obtendo logo aí a sua
1ª vitória e os seus primeiros 4 pontos.
No segundo dia dos jogos, da
parte da manhã, foi a vez dos rapazes
entrarem em acção no Futebol e as
raparigas no Basquetebol, tendo uma

esteve ao seu melhor nível.
No terceiro e último dia de competição,
tiveram lugar pela manhã, o Futebol
feminino e Basquetebol masculino, com
a obtenção de dois 2º lugares e logo
aqui, começou a desenhar-se a vitória da
nossa Escola, pois com esta classificação
a ESMA conseguia obter o 1º lugar no
Basquetebol e 2º no Futebol, ficando
assim com 11 pontos na classificação,
mais três que as Escolas da Calheta e
Povoação, faltando apenas realizar a 2ª
parte das provas de Atletismo da parte
da tarde, e uma vez mais, a prestação da
nossa Escola foi como até aqui bastante

aceitável. No geral, apesar de apenas
ter alcançado o 3º lugar na prova de
Atletismo, onde as Escolas da Calheta
e Povoação deram cartas, conseguindo
ambas o 1º lugar, a ESMA conseguiu com
todo o mérito a vitória nestes XXII Jogos
Escolares.
Classificação final:
1º lugar – ES Manuel Arriaga (13
pontos).
2º lugar – EBS Povoação (12 pontos).
2º lugar – EBS Calheta (12 pontos).
3º lugar – EBS Graciosa (5 pontos).

vez mais a nossa escola conseguido
obter bons resultados com o 1º lugar no
Basquetebol feminino e 2º no Futebol
masculino. À tarde, decorreu a 1ª parte
da prova de Atletismo, com a realização
do salto em comprimento, lançamento
do peso e salto em altura, com destaque
para a vitória no lançamento do peso
feminino pela aluna Joana Rodrigues e
essencialmente, para a brilhante vitória
na prova de salto em altura masculino
alcançada pelo João Ávila que obteve
a espantosa marca de 1,67m, e deixou
todos os presentes estupefactos com o
espectáculo que foi a sua prestação ao
longo desta prova. À noite, deslocamonos ao belo centro cultural da graciosa,
onde se assistiu à apresentação dos
DVD’s das comitivas e principalmente às
provas artísticas das diferentes escolas,
com destaque para a escola que jogava
em casa que obteve meritoriamente o 1º
lugar, seguido pela ESMA que também

À noite, teve ainda lugar a cerimónia
de encerramento e a consequente
consagração da ESMA como vencedora
dos XXII Jogos Desportivos Escolares,
com a entrega dos respectivos prémios
às comitivas presentes, destacando-se
para além da vitória da ESMA a obtenção
dos prémios de Honra pela comitiva
anfitriã (EBS da Graciosa) ou seja, o
prémio de comitiva mais organizada e

ainda o prémio artístico e prémio espírito

desportivo. A seguir, a festa desenrolouse pela noite dentro, com os alunos e
professores a deslocarem-se à discoteca,
onde apesar do cansaço provocado por
3 dias de provas desgastantes, tiveram
a oportunidade de continuar a festejar
a sua vitória e confraternizar com os
elementos das outras comitivas.
O último dia, depois de uma noite de
festa rija e bem animada, foi destinado a
um belo passeio pedestre pela Reserva
da Biosfera da Graciosa, onde pudemos
apreciar e conhecer as belezas naturais
desta bela e simpática Ilha.
Uma última palavra, para a excelente
organização destes XXI Jogos
Desportivos pela Escola BS da Graciosa e
pelo magnífico desempenho, espírito de
grupo e boa disposição patenteado ao
longo destes jogos pela nossa comitiva, e
também deixar uma palavra de incentivo
à participação de toda a comunidade
escolar, desde alunos e professores de
todos os departamentos nos Jogos
Desportivos do próximo ano, para que
assim, todos juntos possamos alcançar
mais uma vitória para a nossa escola. Um
bem-haja a todos participantes nestes
Jogos.
VIVÊNCIA!!!
A nossa comitiva: Ana Cebola, Patrícia
Silveira, Beatriz Vale, Vanda Moitoso,
Iara Rodrigues, Milene Rodrigues, Sara
Manteiga, Joana Rodrigues, Raquel
Silveira, Isabel Carvão, Diogo Quadrado,
José Medeiros, João Ávila, Gabriel
Prestes, Rui Remédios, Guilherme Soares,
André Silva, Jorge Goulart, Valter Brum,
Diogo Silva; Professores – Ilidia Neves,
Nuno Cardoso, Paula Sousa, Paulo Matos
e Gracinda Andrade.
Nuno Cardoso

“Oliver e Benji,” por Nuno Silva

XXII JDE do 3.º CICLO – FASE
REGIONAL (GRACIOSA)

Como corre o desporto?

Ficha Técnica
Propriedade - Escola Secundária Manuel de Arriaga. Coordenação: Professores Fernando Nunes, Isabel Nunes e Susana Salema. Colaboraram neste número: Associação de Estudantes, Tiago Silva, Gonçalo Piedade,
Beatriz Silva, Mónica Dias, Susana Vieira, João Rosa, Rauanne Pereira, Damiana Melo, Cátia Duarte, Filipa Dias, João Silva, Filipa Valentim, Ana Sequeira, Hugo Duarte, Patrícia Dutra, Daniela Hilário, Renata Costa, Nuno
Silva, Graça Silva, Carina Sousa, Mariana Azevedo, Miguel Gregório, Vanessa Dutra, Vanessa Furtado, Pedro Valim, alunos do10ºE, alunos do 8ºE, alunos do 8ºC, Luís Silva, Professores Catarina Azevedo, Hugo Santos,
Ana Félix, Victor Silveira, Victor Rui Dores, Carlos Lobão, André Silva, Daniel Rocha, Paula Casqueiro, Nuno Cardoso, Niza Lopes, Odete Leonardo, Marília Rodrigues, Manuel Campos, Carla Carepa, Equipa dos Encontros
Filosóficos, Centro de Ciência, Clube de Francês, Clube Europeu, Clube de Teatro, Departamento de Educação Física, Sub-comissário Raimundo Dias.
Ano 2011, Mês de Março. Impressão: Gráfica O Telégrafo, Horta. Tiragem: 1000 exemplares
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UMA ESCOLA COM PROJECTOS!
Dia da Europa na ESMA

ESMA vence na Graciosa
Concurso do “Dia da Europa”

A segunda-feira é um dia diferente,
é dia de estágio. Ninguém vem para a
escola, já sabem onde é o seu local de
trabalho e quais as suas funções. Estão
integrados em equipas e sentem que
fazem parte delas. Não é uma experiência
nova, pois já no Verão tinham realizado
um estágio junto de entidades públicas
e privadas que muito tem colaborado
com a escola e com estes alunos em
particular.
Os alunos, por seu lado, têm
correspondido ao que lhes é pedido são
trabalhadores, educados e animados.
Desejam como todos os jovens um futuro
melhor, um trabalho, um local onde
se sintam capazes e úteis, onde sejam
valorizados pelas suas competências.
A escola com os seus parceiros prepara
esta transição para a vida activa através
de um Plano Individual de Transição para
cada aluno e espera que a comunidade
dê continuidade a estes projectos de
vida e de trabalho. A turma tem apenas
5 alunos, os restantes, atingiram a
escolaridade obrigatória, integraram
outras modalidades de ensino ou estão
integrados no mercado de trabalho.
Este ano é diferente eles sabem que

Os alunos André Goulart, Susana
Meirinho e Tatiana Meirinho,
pertencentes ao 12º ano, turma C,
representaram a ESMA e o Faial na final
do Concurso “Dia da Europa”, que se
realizou na ilha Graciosa no passado dia

Ilhéu da Baleia,Nuno Silva

Comemorou-se a 9 de Maio o Dia da
Europa na nossa escola. Depois de um
hastear da bandeira cancelado, devido
à chuva intensa que caía, foram várias as
turmas que se deslocaram ao auditório
para ouvir os nossos convidados, o
Prof. Dr. Sérgio Claudino (Universidade
de Lisboa), que deu uma interessante
palestra acerca da ausência de fronteiras
definitivas no continente europeu e o Dr.
Rui Luís (Universidade dos Açores), que
nos mostrou o trabalho desenvolvido
pelo Centro Europe Direct Açores. O dia
terminou com um balanço da viagem
ao Parlamento Europeu por alunos do
ensino secundário e um Quiz onde seis
equipas se defrontaram, sagrando-se
vencedores os alunos Guilherme Soares
(9ºE), Guilherme Borges e Wilson Costa
(9ºB).

9 de Maio, orientados pelo professor
Carlos Nunes.
Participaram nove equipas, em
representação das ilhas da região, e
a nossa equipa teve uma prestação
bastante digna, isto é, foi a vencedora.
Muito em breve, a equipa irá a
Bruxelas como prémio desta fase final
do concurso.
De salientar que este grupo de três
alunos foi igualmente vencedor do
mesmo concurso, o ano lectivo passado.

“Les Océans”, no Auditório da
ESMA

Um passeio pela cidade da Horta com
um olhar mais atento é o suficiente
para nos depararmos com diversas
barreiras arquitectónicas, ou seja, locais
em que o acesso a deficientes motores
é praticamente impossível. De entre os
diversos locais, destacam-se os correios
da Horta devido às escadas em frente à
porta principal; a marina da Horta, que,
apesar das duas entradas construídas,
são ambas compostas por escadas; a
Câmara Municipal da Horta e a Igreja
Matriz, que possuem degraus bastante
altos à entrada, ou ainda a Padaria
Popular e Pastelaria Ideal, onde ocorre
uma situação semelhante.
Os passeios em calçada são um
grande obstáculo não só para utentes
de cadeira de rodas mas também para
carrinhos de bebés. Como é óbvio, não
se vai reconstruir toda a cidade. Contudo,
há locais onde é fundamental uma
pequena alteração, como por exemplo
junto a passadeiras em que a passadeira

Mundial da Água, do documentário

4SMALL

“Les Océans”, dos realizadores Jacques
Perrin e Jacques Cluzaud, no Auditório
da ESMA, foi um dos momentos
cinematográficos de grande qualidade

O 4SMALL é um projecto do CA2 que
existe desde 2004 tem por objectivo
apoiar qualquer adolescente grávida ou
com filhos, aluna da Escola Secundária
Manuel de Arriaga.
Actividades do 4SMALL :
“Chá de bebe” festa organizada pela
turma promovendo a inclusão;
Banco de roupa e equipamentos em
segunda mão para bebe;
Artigos de higiene para bebe.
Este ano o 4SMALL conta com a
colaboração de vários parceiros da
comunidade local (lojas aderentes):
Na sua primeira entrega de roupa para
criança ao CA2 você recebe um cupão
que permite obter 10% de desconto num
dos parceiros do CA2 à escolha, numa
compra única.
Colabore

após 3 anos de caminho, a viagem está
a terminar, não correu bem para todos
mas as expectativas são de sucesso para
a maioria. É neste clima de expectativa
que planeiam uma viagem de Final de
Curso com a Directora de Turma à qual
deram o nome de NOVOS HORIZONTES.
Não será a primeira vez que andam de
avião, pois o ano passado a Força Aérea
Portuguesa já lhes proporcionou essa
experiência nos céus dos Açores a bordo
de um PUMA. Mas será a primeira vez
no Continente Português, numa cidade
grande, num comboio, no metro, numa
fábrica, num Centro Comercial e em
outras coisas que se avizinham.
Nas suas aulas apenas no período da
manhã, as tarefas são ainda as mesmas
aprender a ler a interpretar a calcular,
a dominar as TIC e a serem melhores
cidadãos na escola e na comunidade.
A turma UNECA II é uma turma do
ensino especial mais especificamente
uma Unidade Especializada com
Currículo Adaptado. É uma entre outras
turmas e modalidades do ensino especial
na Escola Secundária Manuel de Arriaga,
onde a palavra INCLUSÃO é usada no
seu verdadeiro sentido nos bons e maus
momentos destes alunos.

Os Deficientes Motores e a sua Qualidade de Vida

A exibição no dia 22 de Março, Dia

NOVIDADES

ESPAÇO SPO: UM DIA NA UNECA

que tiveram lugar na nossa escola
durante o presente ano lectivo. Ao
contrário do documentário “The End of
The Line”, duplamente exibido no dia 15
de Fevereiro, este filme-documentário
francês é portador de um sentido ético
e de uma enorme esperança na nossa
relação com os oceanos. Num momento
particular desta película, avista-se um

está a um nível abaixo do passeio. Uma
pequena rampa seria suficiente por
exemplo, no passeio junto à passadeira
ao lado das Finanças.
Estas são apenas algumas das barreiras
arquitectónicas da nossa cidade, sendo
algumas destas de fácil superação se as
entidades responsáveis forem alertadas
e quiserem relamente contribuir para
a melhoria da qualidade de vida dos
deficientes motores na ilha do Faial.
No âmbito do nosso projecto,
realizámos um vídeo onde estão
ilustradas estas e outras barreiras
arquitectónicas, podendo ser consultado
em
ht t p : / / w w w. yo u t u b e. co m /
watch?v=DNA_ttNqp0A.
Um pequeno gesto pode não fazer
grande diferença. Alguns fazem-na toda.
Realizado no âmbito da disciplina de
Área de Projecto pelas alunas Daniela
Hilário e Renata Costa do 12ºA

Premiados das rifas da visita de estudo a
São Miguel (9ºD)

mergulhador nadando lado a lado
com um tubarão e narração da frase
que dá o mote ao filme: “comme une

1ºJoão Medeiros, rifa nº312- 1 Jantar no Canto da Doca para
duas pessoas.
2ºLúcia Serpa, rifa nº954 –Whale Watching Peter em
Catamaran.

réconciliation, un rêve d’harmonie est
possible”. Ao OMA e ao Departamento 6,
Biologia e Geologia, os nossos merecidos
parabéns e agradecimentos..
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ATENÇÃO! Aqui fala-se de Abusos Sexuais e
Violência Doméstica
Ao abordarmos a temática dos direitos
das crianças na disciplina de D.P.S.
(Desenvolvimento Pessoal e Social),
saltou-nos à vista o direito que fala
sobre os abusos sexuais e a violência
doméstica. A turma do 8ºC elaborou
inquéritos destinados a 140 alunos do
8º ano, obtendo-se assim os seguintes
resultados:
Sabes se existem abusos sexuais e/
ou violência doméstica na ilha do faial?
Dos 140 alunos inquiridos, 66
responderam sim e 75 responderam
que não.
Se sim, muitos ou alguns?
Dos 75 alunos que responderam sim
à questão anterior, 19 responderam,
muitos e 45 deram como resposta,
alguns.
Já foste vítima de abusos sexuais e/
ou violência domestica?
Dos 140 alunos inquiridos, 2
responderam sim e 138 deram como
resposta não.
Se sim o que fizeste?
1 Aluno respondeu que fugiu.
Achas que as vítimas devem ficar com
os seus agressores?
5 dos alunos inquiridos responderam
que sim, sendo que 132 responderam
que não.

“Gotas de Água” na escola

O que farias se fosses vítima destes
abusos?
43 dos alunos inquiridos responderam
que fugiam, 19 isolavam-se, 31 contavam
a alguém e 90 iam à policia.
Ao realizarmos este trabalho,
concluímos que este tema devia ser mais
abordado nas aulas de D.P.S e Cidadania,
pois apercebemo-nos de que existem
alguns alunos que ainda estão pouco
informados sobre o tema abordado.
Na nossa opinião, achamos que a
escola devia passar uma imagem mais
protectora, com o objectivo de ajudar as
vítimas a se sentirem confortáveis para
falar sobre este assunto.
Em relação aos resultados obtidos,
achamos que são preocupantes, porque
em 140 alunos 2 são vítimas de abusos
sexuais e/ou violência doméstica.
Numa estimativa de 1013 alunos que
frequentam a nossa escola, 14 são
vítimas.
A realização deste trabalho foi
interessante, pois assim apercebemo-nos
da gravidade do assunto e esperamos
que vocês também.

No dia 22 de Março, Dia Mundial da Água, os alunos das turmas F e I do 8.º ano
apresentaram-se no átrio da escola, vestidos com T-shirts em que os próprios
pintaram frases e mensagens alusivas à necessidade de uma gestão equilibrada da
água, condição essencial à manutenção da vida que conhecemos, e ainda relativas
à defesa da floresta e dos direitos dos seres
vivos, protagonizando assim uma chamada
de atenção sobre a necessidade inadiável de
um desenvolvimento sustentável.
A actividade designada por “Gotas de
Água” foi uma iniciativa da disciplina de
Ciências Naturais e contou com a colaboração
da disciplina de Educação Visual e da área
curricular não disciplinar de Cidadania.
Mas, as “Gotas de Água” não se destinam a
ficar confinadas ao espaço escolar. Pretendese que saiam da escola e ao longo do Verão
que se aproxima comuniquem à comunidade
em que a escola está inserida a mensagem
com que cada um dos autores decidiu
contribuir para uma reflexão conducente à
melhoria da qualidade de vida de todos nós
e à sustentabilidade, condição indispensável para a manutenção da nossa espécie na
senda de um planeta mais harmonioso.

CLUBE “O ILHÉU“
AFINANDO A VISTA

O selo do professor Manuel Vieira Gaspar

SOPA DE LETRAS - Descubra as oito palavras relativas a material
escolar. Faça uma frase que contenha quatro das palavras encontradas
na sopa e a palavra Arauto e envie para arautario@gmail.com. Veja a
sua frase publicada no próximo Arauto.

No dia da escola o Clube de Filatelia “ O
Ilheu” homenageou o filatelista Manuel
Vieira Gaspar, apresentando o carimbo,
selo e o sobrescrito desenvolvido no
âmbito das actividades anuais do Clube.
Este postal máximo evoca um dos
maiores filatelistas portugueses e criador
do núcleo filatélico “O Milhafre“.
O professor Manuel Vieira Gaspar

actividade docente, foi delegado da

nasceu a a 11 de Março de 1939, na

Federação Portuguesa de Filatelia para

freguesia de S. João, concelho das Lajes

a Região Autónoma dos Açores tendo

do Pico. Estudou e terminou o Magistério
primário na cidade da Horta em 1965,
tendo sido professor na escola da Feteira
em 1965/66 e nos Flamengos, um ano
depois, como professor agregado.

sido o fundador na Escola nº3 dos
Arrifes do Núcleo Filatélico “O Milhafre”.
Este picaroto, professor e grande
amante da filatelia, deixou-nos a 18 de

Entretanto, transferiu-se para São Miguel

Janeiro de 2008, mas o seu exemplo

onde leccionou durante trintaanos

e vasta obra pode ser consultada nas

na escola dos Arrifes. Para além da

livrarias e bibliotecas da nossa cidade.
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Como referimos na última edição do
Arauto, realizámos duas actividades
com o objectivo de promover a prática
de exercício físico, incentivando assim
toda a comunidade por intermédio de
actividades diferentes e com ritmo.
A aula aberta de aeróbica realizou-se
no dia 8 de Abril, em comemoração do
Dia Mundial da Saúde, incorporada nas
actividades de final do 2ºperíodo, esta
foi dirigida pela professora de fitness
Lisa Medeiros a quem agradecemos a
colaboração, empenho e boa disposição.
Ao início, alunos e professores estavam
tímidos, iniciando-se a aula apenas com
as alunas do Clube Desportivo Escolar,
às quais agradecemos desde já a
participação. No entanto, com o decorrer
da aula, a boa disposição e a música
foram contagiando quem se encontrava
no pavilhão, que se foram, aos poucos
juntando aos restantes participantes. No
final da actividade, tínhamos um número
considerável de alunos e professores a
participar, cerca de 40.

Entre os dias 17 e 18 de Março, sob
o tema “O Brinquedo”, decorreu o V
Encontro Regional de Grupos Escolares
de Expressão Dramática, na Escola
Secundária de Lagoa, em S. Miguel.
Estes encontros têm como objectivo
juntar os alunos de expressão dramática
e membros de clubes de teatro
das escolas açorianas, de modo a
apresentarem as suas peças, conviverem
e trocarem experiências entre si. O Faial
foi mais uma vez (bem) representado
pelo nosso “Sortes à Ventura”, que levou
a cena “Navegações e Outras Tormentas”,
peça escrita e encenada pelo professor
Victor Rui Dores e que contou com a

A outra actividade que realizámos
foi o trilho pedestre ao Cabeço Verde,
que se realizou nas férias da Páscoa no
dia 17 de Abril. Este foi realizado com a
colaboração da Azorica (associação de
defesa do ambiente da ilha do Faial) e
contou com 48 participantes, excedendo
as nossas expectativas.
É um trilho de baixa dificuldade, com
uma vista aprazível, sobre a freguesia
do capelo, tendo como plano de fundo
o vulcão dos Capelinhos e o morro de
Castelo Branco. A actividade foi realizada
com grande entusiasmo e boa disposição
por parte de todos os participantes.
Queremos agradecer a todos os
participantes que garantiram o sucesso
destas actividades.
Ana Sequeira, Bárbara Junqueira e
Cândida Castro do 12ºB

participação de 14 estudantes.
E vocês, os de fora, perguntam-nos:
“O que é um encontro de teatro?”,
“Qual o seu significado?”. Bem, posso
começar por dizer que durante dois dias
convivemos com pessoas de outras três
ilhas, com os nossos colegas e connosco
próprios. Como qualquer outra viagem,
serviu para viver momentos irrepetíveis e
para aprendermos a trabalhar em equipa:
a ser um grupo de várias pessoas que
consegue pensar como uma cabeça só.
Porque o Teatro é isto: mais que
simplesmente a alegria de pisar um palco
e a magia de usar o nosso corpo como
cenário para uma personagem, é acima
de tudo a partilha de situações únicas e

Museu da Escola
Foi inaugurado, no passado dia 16
de Maio, o Museu da nossa Escola, que
alberga diversos espólios que dão conta
da história do Liceu da Horta, ao longo
dos seus 159 anos de existência, na sua
relação com a ilha do Faial.
Designada pelo Conselho Executivo,
a Comissão Instaladora do Museu da
Escola contou com a participação dos
docentes Carlos Lobão, Maria de Jesus
Silva e Victor Rui Dores.
Para além da abertura e inauguração

Faial; estabeleceu um protocolo com o
Museu da Horta, e, a partir do próximo
ano lectivo, conta promover exposições
temporárias em cada período lectivo.
Queremos que este espaço
museológico, destinado à memória
futura, continue a dignificar a nossa
Escola.
A Comissão Instaladora

logotipo da 5ª edição Encontro Regional de Grupos
Escolares Expressão Dramática

“O Teatro faz-nos Sonhar”

Peso Certo em quilos

uma travessia pelo mundo da amizade
e dos afectos.
E foram três dias de viagem: enquanto
lá estamos temos a sensação de que lá
chegámos há muito, como se a nossa
ilha estivesse num passado distante
e aquela fosse a nossa vida; quando
regressamos é como se tivesse passado
imenso tempo desde que lá chegámos.
No fim, como em qualquer outra viagem,
quando tudo fica para trás e regressamos
à nossa rotina, é como se uma parte
de nós se tivesse perdido no caminho
e não a soubéssemos encontrar; mas,
para cada pedaço que se perdeu, há um
novo que surge: o que aprendemos, as
experiências que tivemos, as pessoas
que conhecemos e as que nos marcaram;
uma parte de nós fica e, no entanto,
voltamos mais preenchidos e completos
que nunca, mais enriquecidos.
Enfim, é isto a vida: um deambular
constante de porto em porto, vivendo o
presente sem saber o destino.
Acima de tudo nunca devemos
esquecer:
Navegar é preciso,
Viver não é preciso.
Tiago Silva

Poema encontrado, debaixo de uma cadeira do
auditório, após visita do grupo de alunos do
Cacém à nossa escola
do Museu, esta Comissão cumpriu
outros objectivos: inventariou o espólio
já existente na nossa Escola; procedeu

à identificação de espólios, no âmbito
da História da Educação, existentes no

Queremos mais… Açores
Açores

Pela ilha passeámos.
Para o Faial voltámos,
Lembranças procurámos
E só agora as encontrámos.
Queremos mais… Açores
Açores
Foram muito poucos dias
Que tivemos para cá estar.
Uma Caldeira nós visitámos
E estava um frio de rachar.
Vamos lá fazer as malas
Para amanhã regressar,
Lá vamos no avião
Com os Açores no coração.
Vamos embora, mas não queremos.
Já está na hora, mas estamos tristes
E a saudade já existe
Queremos mais… Açores
Açores

Do Cacém aos Açores
São duas horas de distância.
Viemos de avião
Todos juntos com alegria,
Almoçámos numa escola
E os queijos visitámos [Fábrica de
Lacticínios dos Cedros].
(…)
Queremos mais… Açores
Açores
Do Faial para o Pico
Fomos num barco escangalhado
E quando demos conta
Ficámos todos molhados.
De capacete e lanterna
As grutas explorámos,
Mais tarde de autocarro
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O Clube de Francês, no mês de Maio
e Junho, promoveu uns mini cursos de
culinária e pintura. Desde já queremos
agradecer às professoras Raquel
Ferreira e Susana Valinhas por terem
sido as “mestres” de culinária e pintura.
Agradecemos também a colaboração
de todos aqueles que permitiram a
realização dos mesmos. Com isto,
encerramos as actividades deste
ano lectivo com promessas de novas
acções. Estejam atentos à exposição
dos trabalhos e fotografias no hall de
entrada! Os membros do Clube desejam
boas férias a toda a comunidade escolar!

