
Aqui está o primeiro Arauto do ano 
letivo 2019-2020!

Neste número desafiámos a comunidade 
educativa a partilhar os seus gostos em “Hoje 
sugiro eu!” O resultado da colaboração de 
alunos e professores é um interessante leque 
de sugestões, desde livros a filmes, que, 
todos, um dia, poderemos seguir e aproveitar.

A vontade que temos, em cada jornal, 
de nele envolvermos mais os alunos está, 
em cada número, a revelar-se uma tarefa 
difícil. É com deceção que vemos faltar 
à grande maioria dos nossos alunos 
motivação intrínseca para, por sua 
iniciativa e por gosto, se disponibilizarem 
em colaborar num projeto que é da escola 
e para a escola. Mas é também com algum 
desapontamento que registamos a pouca 
adesão dos colegas docentes em participar 
e, sobretudo, em motivar e induzir os seus 
alunos à participação. A cidadania constrói-
se mais em atos concretos e em exemplo 
do que apenas em discursos, vazios de 
dimensão prática e existencial. 

Apesar de tudo e apesar destas 
dificuldades, a verdade é que a Escola Manuel 
de Arriaga, a nossa Escola, marca-nos a 
todos de forma profunda. E muitas vezes só 
percebemos isso verdadeiramente quando 
já nela não estamos.  Os testemunhos que 
registamos nesta edição são claros a esse 
propósito: quer o Rodrigo Freitas («Mais do 
que “como aluno” a ESMA marcou a minha 
vida como pessoa. Hoje “olho para trás” e 
percebo o quão rica foi a ESMA para mim.»), 
quer a Helena Dutra («Estudei na ESMA 
durante 6 anos, tendo sido uma das escolas 
onde passei mais anos da minha vida, onde 
tenho muitos momentos a recordar e onde 
fiz muitas das minhas maiores amizades»), 
quer a professora Cristina Carvalhinho 
(« [A Esma] marcou-me da forma mais 
profunda, [onde] tive a oportunidade de 
investir livremente e com entusiasmo a 
nível profissional.») foram coincidentes em 
reconhecer e assumir a forma profunda 
como a nossa Escola os marcou na sua vida.

Que, como comunidade educativa, saiba a 
Escola Manuel de Arriaga continuar a ser uma 
referência de formação e uma experiência 
inesquecível nas vidas de todos nós! 

A equipa coordenadora.

EDITORIAL
Aqui está o primeiro Arauto



Onde está agora o nosso ex-aluno Rodrigo Freitas?
Na cidade do Porto no curso de Design de Comunicação da Faculdade de Belas Artes 

da Universidade do Porto.
Uma pequena apresentação da cidade onde está…
O Porto é uma cidade incrível. Cheia de vida, história, cheia de cantos e encantos, 

boas pessoas, cultura, boa comida e alguma chuva (como nos Açores). É a cidade invicta, 
é uma cidade apaixonante, é o Porto!

Foi esse o curso sempre ambicionado e sonhado?
Mais ao menos. Quando comecei a pensar no que “queria ser quando fosse grande” 

sonhava em ser desenhador, fazer desenhos; depois, ser arquiteto; em seguida, veio 
uma nova paixão, a aviação: adorava e ficava encantado com aviões, mas como sofro de 
miopia, nunca acreditei muito nessa possibilidade. Foi, então, que chegou o momento 
de ir para o secundário. E já com a certeza de que queria seguir Artes Visuais! Porém, 
essa certeza de pouco serviu, visto que, nesse primeiro ano de secundário, por falta de 
alunos inscritos, o curso de Artes Visuais acabou por não abrir, e lá fui eu para Ciências e 
Tecnologia.

Passado um ano, houve, então, alunos suficientes para que o curso de Artes abrisse. 
E lá fui eu, com a mesma certeza, acabando por ficar, devido a todo o sucedido, mais um 
ano para além do previsto no secundário. Em 2016 concluído os estudos na ESMA e, em 
conversa com pais, professores, colegas e amigos, pensava ao certo no que queria seguir. 
Foi então, sem certezas absolutas, que coloquei como primeira opção o curso de Design 
de Comunicação na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 

Como foi passar do sonho à concretização?
Esta é uma pergunta um pouco difícil de responder visto que nunca “sonhei” 

propriamente com este curso (Design de Comunicação). Mas o natural nervosismo de 
esperar pelos resultados da colocação e, no fim, saber que entrámos na nossa primeira 
opção é sempre um motivo e um momento de orgulho e de “sonho concretizado”, um 
momento em que sentimos que o mérito do nosso percurso e do nosso estudo acabou 
por ser valorizado.

E como é a vida do dia a dia?
O meu dia a dia é algo tranquilo. Geralmente, acordo (como todo o ser humano), 

tomo o pequeno almoço, faço os meus afazeres domésticos (porque a mãezinha 
não está cá…) e cuido do meu gatinho. Em seguida, preparo o material para as aulas 
ou a própria aula, isto porque na maior parte dos dias tenho aulas de tarde. Chega, 
então, a hora de almoço (quase sempre em casa) e depois disso vou para a Faculdade. 
Terminadas as aulas volto para casa para lanchar e preparar-me para ir ao ginásio 
(quando posso) ou estudar e adiantar trabalho, tocar um pouco de guitarra e brincar 
com o Dali (o gatinho).

Os fins de semana são sagrados (sem ginásio e estudos) e nunca são iguais. Há muito 
para fazer no Porto!

De que forma é que a ESMA o marcou como aluno?
Mais do que “como aluno” a ESMA marcou a minha vida como pessoa. Hoje “olho para 

trás” e percebo o quão rica foi a ESMA para mim.  Tenho muitas saudades da ESMA, dos 
meus professores (mesmo daqueles com que não me dava tão bem), das auxiliares (que 
tanto chateava), dos intervalos, dos meus colegas, de tudo.

Uma experiência inesquecível da ESMA…
Mais uma pergunta difícil. Tive tantos momentos de felicidade na ESMA. Fui mesmo 

feliz aí. Se tivesse de escolher um momento (o que é mesmo difícil), escolhia, por 
exemplo, a viagem que fiz com os meus colegas e professores de curso a Lisboa à Arco 
(Feira de Arte Contemporânea).

E uma experiência negativa?
O facto de não ter tido a possibilidade de entrar no curso que quis no início do 

secundário (por falta de alunos inscritos) e ter de ir para outra área que não desejava.
Aquilo que mais gostava na ESMA era…
As aulas de desenho com o professor Adalberto que eram muito mais que aulas 

de desenho. Sem dúvida, foram a maior motivação de todo o meu percurso escolar. O 
professor Adalberto, sem querer deixar de parte todos os outros incríveis professores 
que tive, foi, salvo a redundância, um professor e um amigo (julgo eu) que me estimulou 
e motivou muito, me ajudou a melhorar e me fez sentir e pensar. Há pessoas que nos 
marcam e o professor Adalberto foi uma delas. Será sempre uma inspiração e uma 
referência. Tenho muitas saudades.

Aquilo que decididamente detestava na ESMA era…
Absolutamente nada. Tive momentos menos bons, é certo, mas nunca me 

provocaram algo necessariamente negativo e muitos deles fizeram-me crescer.
Uma mensagem aos alunos da ESMA de hoje…
É difícil não cair no cliché de dizer para aproveitarem a escola ao máximo. Mas, de 

facto, é depois de sair da ESMA que a valorizamos. Por isso, digo isso mesmo. Aproveitem 
este momento, os vossos professores e a escola. Sejam ativos, façam coisas, proponham 
algo novo, arrisquem e não tenham medo de errar, a sério. O momento para errar é 
agora. Não quero dizer com isto para errarem simplesmente ou não se esforçarem 
para não errar. Digo isto para testarem os vossos limites (os bons), para arriscarem sem 
medos, porque se errarem é sinal que tentaram (mais uma frase cliché).

PARA O CONHECER MELHOR
Qual a sua música preferida?
Ui... tenho tantas músicas e estilos que adoro. Oiço um espectro vasto de música que vai 

desde a música clássica, ao jazz e até techno/house.
Qual é o filme da sua vida?
Só perguntas difíceis. Adoro grande parte dos filmes de Christopher Nolan e muito da 

estética de cinema europeu (uma referência para mim). Filmes como Trainspotting (1996), 
Mr Nobody (2009), Up (2009), Inception (2010), Whiplash (2014), Os Gatos não Têm Vertigens 
(2014), Interstellar (2014), Moonlight (2016), The Square (2017), Capernaum (2018) e Joker 
(2019) são alguns dos meus preferidos.

Um programa de TV que tenta não perder?
Gente que Não Sabe Estar, Ricardo Araújo Pereira
Desporto que pratica ou praticou?
Futebol, atletismo, voltei e andebol.
Hobby preferido?
Piano/guitarra, ginásio e cinema (uma das minhas grandes paixões).
O livro que mais gostou de ler?
Não foram muitos, tenho de confessar. Infelizmente, leio pouco, mas uma boa referência 

que já tenha lido pode ser A Metamorfose, Franz Kafka.
O livro que está na sua mesa de cabeceira?
Não tenho nenhum. Mas gostaria de ter um livro de José Saramago ou de Fernando 

Pessoa.

Onde está agora 
o nosso ex-aluno 
Rodrigo Freitas?
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Idade: 22 anos
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Porque regressou ao Faial? 
Regressei ao Faial porque é onde a minha família vive e porque também tive 

uma oportunidade de emprego.
O que faz? 
Sou enfermeira.
Foi essa a profissão sempre ambicionada e sonhada?  
Até ao meu 12º ano, nunca pensei muito bem sobre o que gostaria de fazer no 

meu futuro profissional. Ao aproximar-se o fim do secundário tive de tomar uma 
decisão. Sabia que gostava de dedicar a minha vida a ajudar o outro e que queria 
seguir algo na área da saúde. Então escolhi o curso de Enfermagem.

Como foi passar do sonho à concretização?
O curso de Enfermagem é um curso trabalhoso, não vou mentir. Mas se tivesse 

de voltar atrás repetia tudo da mesma forma. Nada se consegue sem esforço e 
dedicação.

E como é a vida do dia a dia (na profissão)?
A vida do dia a dia é uma aprendizagem diária. Todos os dias vejo situações 

diferentes que me fazem aprender. Trabalho na área da saúde, e é muito 
recompensador ver que marcamos a vida das pessoas pela positiva nas mais 
simples ações.

De que forma é que a ESMA a(o) marcou como aluno?
Estudei na ESMA durante 6 anos, tendo sido uma das escolas onde passei mais 

anos da minha vida, onde tenho muitos momentos a recordar e onde fiz muitas das 
minhas maiores amizades. Além disso, marcaram-me os meus professores, muito 
atentos e amigos para com os alunos.

Uma experiência inesquecível da ESMA?
O facto de poder ter compartilhado o meu percurso com 2 grandes amigas, 

as quais mantenho relações de grande proximidade. Algo que também nunca 
me esquecerei foram os almoços no restaurante Canto da Doca por recompensa 
ao esforço de ser assídua nas aulas e, também, a comemoração do Dia da Escola 
porque foi sempre um dia de convívio e muita animação.

E uma negativa?
Quando recebi a minha primeira negativa num teste (risos). Não posso destacar 

nenhuma experiência negativa na ESMA porque senti-me sempre bem acolhida.
Aquilo que mais gostava na ESMA….
Das horas passadas na sala de convívio com os amigos, bem como dos 

professores especiais que nos tratavam bem e dos senhores auxiliares muito 
atenciosos.

Aquilo que decididamente detestava na ESMA era…
Não era algo que detestava mas o que gostava menos, quando nos queríamos 

sentar na sala de convívio nos dias de chuva e não havia espaço e, também, das 
longas de viagem de autocarro para casa e para a escola.

Um episódio da vida profissional que mereça ser partilhado… 
A minha vida profissional iniciou-se há pouco tempo e por isso ainda não tenho 

muitos episódios a partilhar. Mas algo que me marca diariamente pela positiva é 
ajudar o outro e ser retribuída com um obrigada e com um sorriso.

Uma mensagem aos alunos da ESMA de hoje…
Sejam persistentes e lutem pelos vossos objetivos. Por vezes, a caminhada 

pode não ser fácil, mas no final a sensação do sonho concretizado pode ser muito 
recompensadora. 

PARA A CONHECER MELHOR
Qual a sua Música preferida? 
Não tenho.
Qual é o filme da sua vida? 
Saga Harry Potter.
Um programa de TV que tenta não perder? 
Anatomia de Grey.
Desporto que pratica ou praticou?
Ginásio.
Hobby preferido?
Conviver com os amigos/família.
O livro que mais gostou de ler?
A Culpa é das Estrelas.
O livro que está na sua mesa de cabeceira?
Neste momento, nenhum.
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uma oportunidade de emprego.
O que faz? 
Sou enfermeira.
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Até ao meu 12º ano, nunca pensei muito bem sobre o que gostaria de fazer no 
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A minha vida profissional iniciou-se há pouco tempo e por isso ainda não tenho 

muitos episódios a partilhar. Mas algo que me marca diariamente pela positiva é 
ajudar o outro e ser retribuída com um obrigada e com um sorriso.
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pode não ser fácil, mas no final a sensação do sonho concretizado pode ser muito 
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De que forma é que a ESMA a marcou como aluna? 

O facto de poder ter compartilhado o meu percurso com duas grandes amigas com 



Onde está agora o nosso ex-aluno Rodrigo Freitas?
Na cidade do Porto no curso de Design de Comunicação da Faculdade de Belas Artes 

da Universidade do Porto.
Uma pequena apresentação da cidade onde está…
O Porto é uma cidade incrível. Cheia de vida, história, cheia de cantos e encantos, 

boas pessoas, cultura, boa comida e alguma chuva (como nos Açores). É a cidade invicta, 
é uma cidade apaixonante, é o Porto!

Foi esse o curso sempre ambicionado e sonhado?
Mais ao menos. Quando comecei a pensar no que “queria ser quando fosse grande” 

sonhava em ser desenhador, fazer desenhos; depois, ser arquiteto; em seguida, veio 
uma nova paixão, a aviação: adorava e ficava encantado com aviões, mas como sofro de 
miopia, nunca acreditei muito nessa possibilidade. Foi, então, que chegou o momento 
de ir para o secundário. E já com a certeza de que queria seguir Artes Visuais! Porém, 
essa certeza de pouco serviu, visto que, nesse primeiro ano de secundário, por falta de 
alunos inscritos, o curso de Artes Visuais acabou por não abrir, e lá fui eu para Ciências e 
Tecnologia.

Passado um ano, houve, então, alunos suficientes para que o curso de Artes abrisse. 
E lá fui eu, com a mesma certeza, acabando por ficar, devido a todo o sucedido, mais um 
ano para além do previsto no secundário. Em 2016 concluído os estudos na ESMA e, em 
conversa com pais, professores, colegas e amigos, pensava ao certo no que queria seguir. 
Foi então, sem certezas absolutas, que coloquei como primeira opção o curso de Design 
de Comunicação na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 

Como foi passar do sonho à concretização?
Esta é uma pergunta um pouco difícil de responder visto que nunca “sonhei” 

propriamente com este curso (Design de Comunicação). Mas o natural nervosismo de 
esperar pelos resultados da colocação e, no fim, saber que entrámos na nossa primeira 
opção é sempre um motivo e um momento de orgulho e de “sonho concretizado”, um 
momento em que sentimos que o mérito do nosso percurso e do nosso estudo acabou 
por ser valorizado.

E como é a vida do dia a dia?
O meu dia a dia é algo tranquilo. Geralmente, acordo (como todo o ser humano), 

tomo o pequeno almoço, faço os meus afazeres domésticos (porque a mãezinha 
não está cá…) e cuido do meu gatinho. Em seguida, preparo o material para as aulas 
ou a própria aula, isto porque na maior parte dos dias tenho aulas de tarde. Chega, 
então, a hora de almoço (quase sempre em casa) e depois disso vou para a Faculdade. 
Terminadas as aulas volto para casa para lanchar e preparar-me para ir ao ginásio 
(quando posso) ou estudar e adiantar trabalho, tocar um pouco de guitarra e brincar 
com o Dali (o gatinho).

Os fins de semana são sagrados (sem ginásio e estudos) e nunca são iguais. Há muito 
para fazer no Porto!

De que forma é que a ESMA o marcou como aluno?
Mais do que “como aluno” a ESMA marcou a minha vida como pessoa. Hoje “olho para 

trás” e percebo o quão rica foi a ESMA para mim.  Tenho muitas saudades da ESMA, dos 
meus professores (mesmo daqueles com que não me dava tão bem), das auxiliares (que 
tanto chateava), dos intervalos, dos meus colegas, de tudo.

Uma experiência inesquecível da ESMA…
Mais uma pergunta difícil. Tive tantos momentos de felicidade na ESMA. Fui mesmo 

feliz aí. Se tivesse de escolher um momento (o que é mesmo difícil), escolhia, por 
exemplo, a viagem que fiz com os meus colegas e professores de curso a Lisboa à Arco 
(Feira de Arte Contemporânea).

E uma experiência negativa?
O facto de não ter tido a possibilidade de entrar no curso que quis no início do 

secundário (por falta de alunos inscritos) e ter de ir para outra área que não desejava.
Aquilo que mais gostava na ESMA era…
As aulas de desenho com o professor Adalberto que eram muito mais que aulas 

de desenho. Sem dúvida, foram a maior motivação de todo o meu percurso escolar. O 
professor Adalberto, sem querer deixar de parte todos os outros incríveis professores 
que tive, foi, salvo a redundância, um professor e um amigo (julgo eu) que me estimulou 
e motivou muito, me ajudou a melhorar e me fez sentir e pensar. Há pessoas que nos 
marcam e o professor Adalberto foi uma delas. Será sempre uma inspiração e uma 
referência. Tenho muitas saudades.

Aquilo que decididamente detestava na ESMA era…
Absolutamente nada. Tive momentos menos bons, é certo, mas nunca me 

provocaram algo necessariamente negativo e muitos deles fizeram-me crescer.
Uma mensagem aos alunos da ESMA de hoje…
É difícil não cair no cliché de dizer para aproveitarem a escola ao máximo. Mas, de 

facto, é depois de sair da ESMA que a valorizamos. Por isso, digo isso mesmo. Aproveitem 
este momento, os vossos professores e a escola. Sejam ativos, façam coisas, proponham 
algo novo, arrisquem e não tenham medo de errar, a sério. O momento para errar é 
agora. Não quero dizer com isto para errarem simplesmente ou não se esforçarem 
para não errar. Digo isto para testarem os vossos limites (os bons), para arriscarem sem 
medos, porque se errarem é sinal que tentaram (mais uma frase cliché).

PARA O CONHECER MELHOR
Qual a sua música preferida?
Ui... tenho tantas músicas e estilos que adoro. Oiço um espectro vasto de música que vai 

desde a música clássica, ao jazz e até techno/house.
Qual é o filme da sua vida?
Só perguntas difíceis. Adoro grande parte dos filmes de Christopher Nolan e muito da 

estética de cinema europeu (uma referência para mim). Filmes como Trainspotting (1996), 
Mr Nobody (2009), Up (2009), Inception (2010), Whiplash (2014), Os Gatos não Têm Vertigens 
(2014), Interstellar (2014), Moonlight (2016), The Square (2017), Capernaum (2018) e Joker 
(2019) são alguns dos meus preferidos.

Um programa de TV que tenta não perder?
Gente que Não Sabe Estar, Ricardo Araújo Pereira
Desporto que pratica ou praticou?
Futebol, atletismo, voltei e andebol.
Hobby preferido?
Piano/guitarra, ginásio e cinema (uma das minhas grandes paixões).
O livro que mais gostou de ler?
Não foram muitos, tenho de confessar. Infelizmente, leio pouco, mas uma boa referência 

que já tenha lido pode ser A Metamorfose, Franz Kafka.
O livro que está na sua mesa de cabeceira?
Não tenho nenhum. Mas gostaria de ter um livro de José Saramago ou de Fernando 

Pessoa.
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Porque regressou ao Faial? 
Regressei ao Faial porque é onde a minha família vive e porque também tive 

uma oportunidade de emprego.
O que faz? 
Sou enfermeira.
Foi essa a profissão sempre ambicionada e sonhada?  
Até ao meu 12º ano, nunca pensei muito bem sobre o que gostaria de fazer no 

meu futuro profissional. Ao aproximar-se o fim do secundário tive de tomar uma 
decisão. Sabia que gostava de dedicar a minha vida a ajudar o outro e que queria 
seguir algo na área da saúde. Então escolhi o curso de Enfermagem.

Como foi passar do sonho à concretização?
O curso de Enfermagem é um curso trabalhoso, não vou mentir. Mas se tivesse 

de voltar atrás repetia tudo da mesma forma. Nada se consegue sem esforço e 
dedicação.

E como é a vida do dia a dia (na profissão)?
A vida do dia a dia é uma aprendizagem diária. Todos os dias vejo situações 

diferentes que me fazem aprender. Trabalho na área da saúde, e é muito 
recompensador ver que marcamos a vida das pessoas pela positiva nas mais 
simples ações.

De que forma é que a ESMA a(o) marcou como aluno?
Estudei na ESMA durante 6 anos, tendo sido uma das escolas onde passei mais 

anos da minha vida, onde tenho muitos momentos a recordar e onde fiz muitas das 
minhas maiores amizades. Além disso, marcaram-me os meus professores, muito 
atentos e amigos para com os alunos.

Uma experiência inesquecível da ESMA?
O facto de poder ter compartilhado o meu percurso com 2 grandes amigas, 

as quais mantenho relações de grande proximidade. Algo que também nunca 
me esquecerei foram os almoços no restaurante Canto da Doca por recompensa 
ao esforço de ser assídua nas aulas e, também, a comemoração do Dia da Escola 
porque foi sempre um dia de convívio e muita animação.

E uma negativa?
Quando recebi a minha primeira negativa num teste (risos). Não posso destacar 

nenhuma experiência negativa na ESMA porque senti-me sempre bem acolhida.
Aquilo que mais gostava na ESMA….
Das horas passadas na sala de convívio com os amigos, bem como dos 

professores especiais que nos tratavam bem e dos senhores auxiliares muito 
atenciosos.

Aquilo que decididamente detestava na ESMA era…
Não era algo que detestava mas o que gostava menos, quando nos queríamos 

sentar na sala de convívio nos dias de chuva e não havia espaço e, também, das 
longas de viagem de autocarro para casa e para a escola.

Um episódio da vida profissional que mereça ser partilhado… 
A minha vida profissional iniciou-se há pouco tempo e por isso ainda não tenho 

muitos episódios a partilhar. Mas algo que me marca diariamente pela positiva é 
ajudar o outro e ser retribuída com um obrigada e com um sorriso.

Uma mensagem aos alunos da ESMA de hoje…
Sejam persistentes e lutem pelos vossos objetivos. Por vezes, a caminhada 

pode não ser fácil, mas no final a sensação do sonho concretizado pode ser muito 
recompensadora. 

PARA A CONHECER MELHOR
Qual a sua Música preferida? 
Não tenho.
Qual é o filme da sua vida? 
Saga Harry Potter.
Um programa de TV que tenta não perder? 
Anatomia de Grey.
Desporto que pratica ou praticou?
Ginásio.
Hobby preferido?
Conviver com os amigos/família.
O livro que mais gostou de ler?
A Culpa é das Estrelas.
O livro que está na sua mesa de cabeceira?
Neste momento, nenhum.

Onde está 
agora a 
nosso ex-
-aluna 
Helena 
Dutra?
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Idade: 22 anos
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Estou no Porto. Trabalho, como professora do quadro, na escola Fontes Pereira de 
Melo.

Uma pequena apresentação da escola onde está…
É uma escola agrupamento, isto é, inclui três escolas de primeiro ciclo, uma do ensino 

básico e uma do ensino básico e secundário. O agrupamento de escola tem cerca de dois 
mil alunos e duas centenas de professores.

Eu trabalho na escola com ensino secundário, este tem algumas turmas do ensino 
regular e muitas turmas de diversos cursos profissionais. Podemos dizer que é uma escola 
de referência no Porto graças à quantidade de cursos profissionais de que dispõe.

E da cidade…
A cidade mudou muito nos 16 anos que estive no Faial. Quando saí, era uma cidade 

cheia de carisma, mas cinzenta, suja e triste. Neste momento está mais limpa e com 
muitos turistas. Nesta cidade podemos estar no meio de um bairro com linguagens e 
códigos locais e, em minutos, estar no restaurante mais sofisticado ou num museu de arte 
contemporânea, ou seja, continua com carisma, mas este está mapeado e disperso pelos 
bairros da cidade. Aqui há a possibilidade de escolher, mas as cidades são tão cansativas 
que o tempo de lazer é usado para ler no sofá.

Foi professora na ESMA durante quanto tempo? 
16 anos
Quando e que razões a levaram a sair da ESMA?
Uma mistura de razões pessoais e profissionais. No que diz respeito às razões pessoais, 

verifiquei que o avançar da idade me lembrava o tempo que eu não estava próxima da 
minha família e, para além disso, senti que tinha ultrapassado metade da esperança média 
de vida. Podemos dizer que foi uma crise de idade. 

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

A ESMA, por motivos geográficos, por ter sido a escola onde estive mais tempo e a 
escola onde vivi a parte mais produtiva e criativa da vida de adulta, é e será a escola de 
referência na vida. Na ESMA vivi com entusiasmo todos os projetos em que me envolvia e 
nunca me sentia cansada. Enquanto aí estive, dei tudo o que tinha para dar. Agora, depois 
dos 50 anos de idade, adaptar-me, não só a um contexto geográfico diferente, mas a 
grande diversidade de contextos sócioeconómicos e culturais e até a legislação diferente, 
não foi fácil! Nos dois primeiros anos não gostava da temperatura, do trânsito, do fuso 
horário, de não ver o mar pelas janelas, da falta de comunicação nas ruas e, sobretudo, da 
terra com verde e dos cheiros da ilha. Mas o pior foi a falta dos amigos que aí fiz. Isso foi o 
mais difícil. No entanto, nesta escola, como em todas, tenho encontrado alunos/pessoas 
muito interessantes e boas e que continuam a dar-me a alegria de partilhar a minha vida, 
as minhas emoções e os meus conhecimentos com eles/elas.

De que forma é que a ESMA a marcou como docente?
Marcou-me da forma mais profunda, pois foi na ESMA que tive a oportunidade de 

investir livremente e com entusiasmo a nível profissional. Durante os primeiros dez 
anos pude ter ideias e concretizá-las. Havia o espaço, o tempo, a disponibilidade e, por 
vezes, a condescendência de me deixarem fazer o mais gostava. Os alunos davam-me a 
motivação, os órgãos de gestão deixavam-me fazer à minha maneira. Adorei essa fase!

Uma experiência inesquecível da ESMA?
Não consigo selecionar apenas uma. Quando penso em experiências inesquecíveis, 

lembro-me de ter recebido muitos Óscares no ano letivo de 2002, mas lembro-me, 
sobretudo, de apresentações públicas dos trabalhos de projeto do 12º ano no Teatro 
Faialense, lembro-me do café concerto “Química na Cozinha e Química do Amor” realizado 
na ESMA, sei lá, lembro-me ter angariado mais de 4000€ num leilão no bar do Teatro 
Faialense para levar uma turma a Lisboa durante uma semana, lembro-me com carinho 
do professor Laborinho Lúcio vir meter uma “Colherada na Ciência” num jantar feito na 
minha cozinha, no Farrobim do Sul, com a ajuda dos alunos (eram dezenas a lavar tachos 
no jardim da minha casa). 

Na ESMA tenho uma grande lista de experiências inesquecíveis...
E uma negativa?
A falta de empatia de alguns colegas quando voltei à escola. Fiquei, inclusive, com 

uma certa amargura por terem considerado que eu tinha estado “fora” da escola, quando a 
minha equiparação a bolseira só me libertava da componente letiva e eu estava de corpo 
e alma na escola durante os 4 anos que não lecionei.

Aquilo que mais gostava na ESMA…
O que mais gosto em qualquer escola: os alunos e as relações interpessoais e a 

possibilidade de desenvolver projetos!
Aquilo que decididamente detestava na ESMA era…
Nada!
Um episódio da vida docente que mereça ser partilhado…
Quando fui para a urgência do Hospital da Horta depois do meu acidente de 

queimaduras na cara, estava em grande sofrimento físico e com dores insuportáveis; já na 
urgência do referido hospital, fiquei nas mãos de três enfermeiros, duas das quais tinham 
sido minhas alunas e uma delas, para me aliviar a dor, contou-me ao ouvido que estava 
grávida e eu era uma das primeiras pessoas a saber...

Uma mensagem à ESMA de hoje…
A mensagem de hoje é igual à mensagem que enviaria ontem: o conhecimento de nós 

e do mundo são ferramentas importantes para podermos tomar decisões que nos tornem 
pessoas felizes porque se sentem um contributo para a felicidade dos outros.

Assim, hoje mesmo, desejo que a ESMA promova o desenvolvimento de pessoas 
felizes, conhecedoras e ativas socialmente. Desejo que o faça de uma forma humanista e 
com valores de solidariedade. 

PARA A CONHECER MELHOR 
Qual o conteúdo do Programa que mais gosta de ensinar?
Reações de oxidação-redução, corrosão, proteção de metais.
Qual a sua Música preferida?
“Europe is Lost” – Kate Tempest
Qual é o filme da sua vida?
O Quadrado – Ruben Ostlund
Um programa de TV que tenta não perder?
Governo Sombra
Desporto que pratica ou praticou ?
Já experimentei muita coisa, desde yoga a parapente, mas sou extremamente 

sedentária.
Hobby preferido?
leitura e teatro
O livro que mais gostou de ler?
Never let me go de Kazuo Ishiguro
O livro que está na sua mesa de cabeceira?
 Estão vários: Manual para empregadas domésticas de Lucia Berlim ; Meio sol 

Amarelo de Chimamanda Ngozi Adichie e O rei faz vénia e mata de Herta Muller.

Onde está agora 
a professora 
Cristina Carvalhinho?

Bilhete de Identidade
Nome: Cristina Maria Rosa Carvalhinho
Idade: 53 anos
Professor(a) da ESMA de 1998 a 2014.
Formação académica: Doutoramento
Grupo de Lecionação: 510
Professor há 31 anos 4

Estou no Porto. Trabalho, como professora do quadro, na escola Fontes Pereira de 
Melo.

Uma pequena apresentação da escola onde está…
É uma escola agrupamento, isto é, inclui três escolas de primeiro ciclo, uma do ensino 

básico e uma do ensino básico e secundário. O agrupamento de escola tem cerca de dois 
mil alunos e duas centenas de professores.

Eu trabalho na escola com ensino secundário, este tem algumas turmas do ensino 
regular e muitas turmas de diversos cursos profissionais. Podemos dizer que é uma escola 
de referência no Porto graças à quantidade de cursos profissionais de que dispõe.

E da cidade…
A cidade mudou muito nos 16 anos que estive no Faial. Quando saí, era uma cidade 

cheia de carisma, mas cinzenta, suja e triste. Neste momento está mais limpa e com 
muitos turistas. Nesta cidade podemos estar no meio de um bairro com linguagens e 
códigos locais e, em minutos, estar no restaurante mais sofisticado ou num museu de arte 
contemporânea, ou seja, continua com carisma, mas este está mapeado e disperso pelos 
bairros da cidade. Aqui há a possibilidade de escolher, mas as cidades são tão cansativas 
que o tempo de lazer é usado para ler no sofá.

Foi professora na ESMA durante quanto tempo? 
16 anos
Quando e que razões a levaram a sair da ESMA?
Uma mistura de razões pessoais e profissionais. No que diz respeito às razões pessoais, 

verifiquei que o avançar da idade me lembrava o tempo que eu não estava próxima da 
minha família e, para além disso, senti que tinha ultrapassado metade da esperança média 
de vida. Podemos dizer que foi uma crise de idade. 

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

A ESMA, por motivos geográficos, por ter sido a escola onde estive mais tempo e a 
escola onde vivi a parte mais produtiva e criativa da vida de adulta, é e será a escola de 
referência na vida. Na ESMA vivi com entusiasmo todos os projetos em que me envolvia e 
nunca me sentia cansada. Enquanto aí estive, dei tudo o que tinha para dar. Agora, depois 
dos 50 anos de idade, adaptar-me, não só a um contexto geográfico diferente, mas a 
grande diversidade de contextos sócioeconómicos e culturais e até a legislação diferente, 
não foi fácil! Nos dois primeiros anos não gostava da temperatura, do trânsito, do fuso 
horário, de não ver o mar pelas janelas, da falta de comunicação nas ruas e, sobretudo, da 
terra com verde e dos cheiros da ilha. Mas o pior foi a falta dos amigos que aí fiz. Isso foi o 
mais difícil. No entanto, nesta escola, como em todas, tenho encontrado alunos/pessoas 
muito interessantes e boas e que continuam a dar-me a alegria de partilhar a minha vida, 
as minhas emoções e os meus conhecimentos com eles/elas.

De que forma é que a ESMA a marcou como docente?
Marcou-me da forma mais profunda, pois foi na ESMA que tive a oportunidade de 

investir livremente e com entusiasmo a nível profissional. Durante os primeiros dez 
anos pude ter ideias e concretizá-las. Havia o espaço, o tempo, a disponibilidade e, por 
vezes, a condescendência de me deixarem fazer o mais gostava. Os alunos davam-me a 
motivação, os órgãos de gestão deixavam-me fazer à minha maneira. Adorei essa fase!

Uma experiência inesquecível da ESMA?
Não consigo selecionar apenas uma. Quando penso em experiências inesquecíveis, 

lembro-me de ter recebido muitos Óscares no ano letivo de 2002, mas lembro-me, 
sobretudo, de apresentações públicas dos trabalhos de projeto do 12º ano no Teatro 
Faialense, lembro-me do café concerto “Química na Cozinha e Química do Amor” realizado 
na ESMA, sei lá, lembro-me ter angariado mais de 4000€ num leilão no bar do Teatro 
Faialense para levar uma turma a Lisboa durante uma semana, lembro-me com carinho 
do professor Laborinho Lúcio vir meter uma “Colherada na Ciência” num jantar feito na 
minha cozinha, no Farrobim do Sul, com a ajuda dos alunos (eram dezenas a lavar tachos 
no jardim da minha casa). 

Na ESMA tenho uma grande lista de experiências inesquecíveis...
E uma negativa?
A falta de empatia de alguns colegas quando voltei à escola. Fiquei, inclusive, com 

uma certa amargura por terem considerado que eu tinha estado “fora” da escola, quando a 
minha equiparação a bolseira só me libertava da componente letiva e eu estava de corpo 
e alma na escola durante os 4 anos que não lecionei.

Aquilo que mais gostava na ESMA…
O que mais gosto em qualquer escola: os alunos e as relações interpessoais e a 

possibilidade de desenvolver projetos!
Aquilo que decididamente detestava na ESMA era…
Nada!
Um episódio da vida docente que mereça ser partilhado…
Quando fui para a urgência do Hospital da Horta depois do meu acidente de 

queimaduras na cara, estava em grande sofrimento físico e com dores insuportáveis; já na 
urgência do referido hospital, fiquei nas mãos de três enfermeiros, duas das quais tinham 
sido minhas alunas e uma delas, para me aliviar a dor, contou-me ao ouvido que estava 
grávida e eu era uma das primeiras pessoas a saber...

Uma mensagem à ESMA de hoje…
A mensagem de hoje é igual à mensagem que enviaria ontem: o conhecimento de nós 

e do mundo são ferramentas importantes para podermos tomar decisões que nos tornem 
pessoas felizes porque se sentem um contributo para a felicidade dos outros.

Assim, hoje mesmo, desejo que a ESMA promova o desenvolvimento de pessoas 
felizes, conhecedoras e ativas socialmente. Desejo que o faça de uma forma humanista e 
com valores de solidariedade. 

PARA A CONHECER MELHOR 
Qual o conteúdo do Programa que mais gosta de ensinar?
Reações de oxidação-redução, corrosão, proteção de metais.
Qual a sua Música preferida?
“Europe is Lost” – Kate Tempest
Qual é o filme da sua vida?
O Quadrado – Ruben Ostlund
Um programa de TV que tenta não perder?
Governo Sombra
Desporto que pratica ou praticou ?
Já experimentei muita coisa, desde yoga a parapente, mas sou extremamente 

sedentária.
Hobby preferido?
leitura e teatro
O livro que mais gostou de ler?
Never let me go de Kazuo Ishiguro
O livro que está na sua mesa de cabeceira?
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Uma pequena apresentação da escola onde está…
É uma escola agrupamento, isto é, inclui três escolas de primeiro ciclo, uma do ensino 

básico e uma do ensino básico e secundário. O agrupamento de escola tem cerca de dois 
mil alunos e duas centenas de professores.

Eu trabalho na escola com ensino secundário, este tem algumas turmas do ensino 
regular e muitas turmas de diversos cursos profissionais. Podemos dizer que é uma escola 
de referência no Porto graças à quantidade de cursos profissionais de que dispõe.

E da cidade…
A cidade mudou muito nos 16 anos que estive no Faial. Quando saí, era uma cidade 

cheia de carisma, mas cinzenta, suja e triste. Neste momento está mais limpa e com 
muitos turistas. Nesta cidade podemos estar no meio de um bairro com linguagens e 
códigos locais e, em minutos, estar no restaurante mais sofisticado ou num museu de arte 
contemporânea, ou seja, continua com carisma, mas este está mapeado e disperso pelos 
bairros da cidade. Aqui há a possibilidade de escolher, mas as cidades são tão cansativas 
que o tempo de lazer é usado para ler no sofá.

Foi professora na ESMA durante quanto tempo? 
16 anos
Quando e que razões a levaram a sair da ESMA?
Uma mistura de razões pessoais e profissionais. No que diz respeito às razões pessoais, 

verifiquei que o avançar da idade me lembrava o tempo que eu não estava próxima da 
minha família e, para além disso, senti que tinha ultrapassado metade da esperança média 
de vida. Podemos dizer que foi uma crise de idade. 

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

A ESMA, por motivos geográficos, por ter sido a escola onde estive mais tempo e a 
escola onde vivi a parte mais produtiva e criativa da vida de adulta, é e será a escola de 
referência na vida. Na ESMA vivi com entusiasmo todos os projetos em que me envolvia e 
nunca me sentia cansada. Enquanto aí estive, dei tudo o que tinha para dar. Agora, depois 
dos 50 anos de idade, adaptar-me, não só a um contexto geográfico diferente, mas a 
grande diversidade de contextos sócioeconómicos e culturais e até a legislação diferente, 
não foi fácil! Nos dois primeiros anos não gostava da temperatura, do trânsito, do fuso 
horário, de não ver o mar pelas janelas, da falta de comunicação nas ruas e, sobretudo, da 
terra com verde e dos cheiros da ilha. Mas o pior foi a falta dos amigos que aí fiz. Isso foi o 
mais difícil. No entanto, nesta escola, como em todas, tenho encontrado alunos/pessoas 
muito interessantes e boas e que continuam a dar-me a alegria de partilhar a minha vida, 
as minhas emoções e os meus conhecimentos com eles/elas.

De que forma é que a ESMA a marcou como docente?
Marcou-me da forma mais profunda, pois foi na ESMA que tive a oportunidade de 

investir livremente e com entusiasmo a nível profissional. Durante os primeiros dez 
anos pude ter ideias e concretizá-las. Havia o espaço, o tempo, a disponibilidade e, por 
vezes, a condescendência de me deixarem fazer o mais gostava. Os alunos davam-me a 
motivação, os órgãos de gestão deixavam-me fazer à minha maneira. Adorei essa fase!

Uma experiência inesquecível da ESMA?
Não consigo selecionar apenas uma. Quando penso em experiências inesquecíveis, 

lembro-me de ter recebido muitos Óscares no ano letivo de 2002, mas lembro-me, 
sobretudo, de apresentações públicas dos trabalhos de projeto do 12º ano no Teatro 
Faialense, lembro-me do café concerto “Química na Cozinha e Química do Amor” realizado 
na ESMA, sei lá, lembro-me ter angariado mais de 4000€ num leilão no bar do Teatro 
Faialense para levar uma turma a Lisboa durante uma semana, lembro-me com carinho 
do professor Laborinho Lúcio vir meter uma “Colherada na Ciência” num jantar feito na 
minha cozinha, no Farrobim do Sul, com a ajuda dos alunos (eram dezenas a lavar tachos 
no jardim da minha casa). 

Na ESMA tenho uma grande lista de experiências inesquecíveis...
E uma negativa?
A falta de empatia de alguns colegas quando voltei à escola. Fiquei, inclusive, com 

uma certa amargura por terem considerado que eu tinha estado “fora” da escola, quando a 
minha equiparação a bolseira só me libertava da componente letiva e eu estava de corpo 
e alma na escola durante os 4 anos que não lecionei.

Aquilo que mais gostava na ESMA…
O que mais gosto em qualquer escola: os alunos e as relações interpessoais e a 

possibilidade de desenvolver projetos!
Aquilo que decididamente detestava na ESMA era…
Nada!
Um episódio da vida docente que mereça ser partilhado…
Quando fui para a urgência do Hospital da Horta depois do meu acidente de 

queimaduras na cara, estava em grande sofrimento físico e com dores insuportáveis; já na 
urgência do referido hospital, fiquei nas mãos de três enfermeiros, duas das quais tinham 
sido minhas alunas e uma delas, para me aliviar a dor, contou-me ao ouvido que estava 
grávida e eu era uma das primeiras pessoas a saber...

Uma mensagem à ESMA de hoje…
A mensagem de hoje é igual à mensagem que enviaria ontem: o conhecimento de nós 

e do mundo são ferramentas importantes para podermos tomar decisões que nos tornem 
pessoas felizes porque se sentem um contributo para a felicidade dos outros.

Assim, hoje mesmo, desejo que a ESMA promova o desenvolvimento de pessoas 
felizes, conhecedoras e ativas socialmente. Desejo que o faça de uma forma humanista e 
com valores de solidariedade. 
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Estou no Porto. Trabalho, como professora do quadro, na escola Fontes Pereira de 
Melo.

Uma pequena apresentação da escola onde está…
É uma escola agrupamento, isto é, inclui três escolas de primeiro ciclo, uma do ensino 

básico e uma do ensino básico e secundário. O agrupamento de escola tem cerca de dois 
mil alunos e duas centenas de professores.

Eu trabalho na escola com ensino secundário, este tem algumas turmas do ensino 
regular e muitas turmas de diversos cursos profissionais. Podemos dizer que é uma escola 
de referência no Porto graças à quantidade de cursos profissionais de que dispõe.

E da cidade…
A cidade mudou muito nos 16 anos que estive no Faial. Quando saí, era uma cidade 

cheia de carisma, mas cinzenta, suja e triste. Neste momento está mais limpa e com 
muitos turistas. Nesta cidade podemos estar no meio de um bairro com linguagens e 
códigos locais e, em minutos, estar no restaurante mais sofisticado ou num museu de arte 
contemporânea, ou seja, continua com carisma, mas este está mapeado e disperso pelos 
bairros da cidade. Aqui há a possibilidade de escolher, mas as cidades são tão cansativas 
que o tempo de lazer é usado para ler no sofá.

Foi professora na ESMA durante quanto tempo? 
16 anos
Quando e que razões a levaram a sair da ESMA?
Uma mistura de razões pessoais e profissionais. No que diz respeito às razões pessoais, 

verifiquei que o avançar da idade me lembrava o tempo que eu não estava próxima da 
minha família e, para além disso, senti que tinha ultrapassado metade da esperança média 
de vida. Podemos dizer que foi uma crise de idade. 

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

A ESMA, por motivos geográficos, por ter sido a escola onde estive mais tempo e a 
escola onde vivi a parte mais produtiva e criativa da vida de adulta, é e será a escola de 
referência na vida. Na ESMA vivi com entusiasmo todos os projetos em que me envolvia e 
nunca me sentia cansada. Enquanto aí estive, dei tudo o que tinha para dar. Agora, depois 
dos 50 anos de idade, adaptar-me, não só a um contexto geográfico diferente, mas a 
grande diversidade de contextos sócioeconómicos e culturais e até a legislação diferente, 
não foi fácil! Nos dois primeiros anos não gostava da temperatura, do trânsito, do fuso 
horário, de não ver o mar pelas janelas, da falta de comunicação nas ruas e, sobretudo, da 
terra com verde e dos cheiros da ilha. Mas o pior foi a falta dos amigos que aí fiz. Isso foi o 
mais difícil. No entanto, nesta escola, como em todas, tenho encontrado alunos/pessoas 
muito interessantes e boas e que continuam a dar-me a alegria de partilhar a minha vida, 
as minhas emoções e os meus conhecimentos com eles/elas.

De que forma é que a ESMA a marcou como docente?
Marcou-me da forma mais profunda, pois foi na ESMA que tive a oportunidade de 

investir livremente e com entusiasmo a nível profissional. Durante os primeiros dez 
anos pude ter ideias e concretizá-las. Havia o espaço, o tempo, a disponibilidade e, por 
vezes, a condescendência de me deixarem fazer o mais gostava. Os alunos davam-me a 
motivação, os órgãos de gestão deixavam-me fazer à minha maneira. Adorei essa fase!

Uma experiência inesquecível da ESMA?
Não consigo selecionar apenas uma. Quando penso em experiências inesquecíveis, 

lembro-me de ter recebido muitos Óscares no ano letivo de 2002, mas lembro-me, 
sobretudo, de apresentações públicas dos trabalhos de projeto do 12º ano no Teatro 
Faialense, lembro-me do café concerto “Química na Cozinha e Química do Amor” realizado 
na ESMA, sei lá, lembro-me ter angariado mais de 4000€ num leilão no bar do Teatro 
Faialense para levar uma turma a Lisboa durante uma semana, lembro-me com carinho 
do professor Laborinho Lúcio vir meter uma “Colherada na Ciência” num jantar feito na 
minha cozinha, no Farrobim do Sul, com a ajuda dos alunos (eram dezenas a lavar tachos 
no jardim da minha casa). 

Na ESMA tenho uma grande lista de experiências inesquecíveis...
E uma negativa?
A falta de empatia de alguns colegas quando voltei à escola. Fiquei, inclusive, com 

uma certa amargura por terem considerado que eu tinha estado “fora” da escola, quando a 
minha equiparação a bolseira só me libertava da componente letiva e eu estava de corpo 
e alma na escola durante os 4 anos que não lecionei.

Aquilo que mais gostava na ESMA…
O que mais gosto em qualquer escola: os alunos e as relações interpessoais e a 

possibilidade de desenvolver projetos!
Aquilo que decididamente detestava na ESMA era…
Nada!
Um episódio da vida docente que mereça ser partilhado…
Quando fui para a urgência do Hospital da Horta depois do meu acidente de 

queimaduras na cara, estava em grande sofrimento físico e com dores insuportáveis; já na 
urgência do referido hospital, fiquei nas mãos de três enfermeiros, duas das quais tinham 
sido minhas alunas e uma delas, para me aliviar a dor, contou-me ao ouvido que estava 
grávida e eu era uma das primeiras pessoas a saber...

Uma mensagem à ESMA de hoje…
A mensagem de hoje é igual à mensagem que enviaria ontem: o conhecimento de nós 

e do mundo são ferramentas importantes para podermos tomar decisões que nos tornem 
pessoas felizes porque se sentem um contributo para a felicidade dos outros.

Assim, hoje mesmo, desejo que a ESMA promova o desenvolvimento de pessoas 
felizes, conhecedoras e ativas socialmente. Desejo que o faça de uma forma humanista e 
com valores de solidariedade. 

PARA A CONHECER MELHOR 
Qual o conteúdo do Programa que mais gosta de ensinar?
Reações de oxidação-redução, corrosão, proteção de metais.
Qual a sua Música preferida?
“Europe is Lost” – Kate Tempest
Qual é o filme da sua vida?
O Quadrado – Ruben Ostlund
Um programa de TV que tenta não perder?
Governo Sombra
Desporto que pratica ou praticou ?
Já experimentei muita coisa, desde yoga a parapente, mas sou extremamente 

sedentária.
Hobby preferido?
leitura e teatro
O livro que mais gostou de ler?
Never let me go de Kazuo Ishiguro
O livro que está na sua mesa de cabeceira?
 Estão vários: Manual para empregadas domésticas de Lucia Berlim ; Meio sol 

Amarelo de Chimamanda Ngozi Adichie e O rei faz vénia e mata de Herta Muller.

Onde está agora 
a professora 
Cristina Carvalhinho?

Bilhete de Identidade
Nome: Cristina Maria Rosa Carvalhinho
Idade: 53 anos
Professor(a) da ESMA de 1998 a 2014.
Formação académica: Doutoramento
Grupo de Lecionação: 510
Professor há 31 anos 4

Estou no Porto. Trabalho, como professora do quadro, na escola Fontes Pereira de 
Melo.

Uma pequena apresentação da escola onde está…
É uma escola agrupamento, isto é, inclui três escolas de primeiro ciclo, uma do ensino 

básico e uma do ensino básico e secundário. O agrupamento de escola tem cerca de dois 
mil alunos e duas centenas de professores.

Eu trabalho na escola com ensino secundário, este tem algumas turmas do ensino 
regular e muitas turmas de diversos cursos profissionais. Podemos dizer que é uma escola 
de referência no Porto graças à quantidade de cursos profissionais de que dispõe.

E da cidade…
A cidade mudou muito nos 16 anos que estive no Faial. Quando saí, era uma cidade 

cheia de carisma, mas cinzenta, suja e triste. Neste momento está mais limpa e com 
muitos turistas. Nesta cidade podemos estar no meio de um bairro com linguagens e 
códigos locais e, em minutos, estar no restaurante mais sofisticado ou num museu de arte 
contemporânea, ou seja, continua com carisma, mas este está mapeado e disperso pelos 
bairros da cidade. Aqui há a possibilidade de escolher, mas as cidades são tão cansativas 
que o tempo de lazer é usado para ler no sofá.

Foi professora na ESMA durante quanto tempo? 
16 anos
Quando e que razões a levaram a sair da ESMA?
Uma mistura de razões pessoais e profissionais. No que diz respeito às razões pessoais, 

verifiquei que o avançar da idade me lembrava o tempo que eu não estava próxima da 
minha família e, para além disso, senti que tinha ultrapassado metade da esperança média 
de vida. Podemos dizer que foi uma crise de idade. 

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

A ESMA, por motivos geográficos, por ter sido a escola onde estive mais tempo e a 
escola onde vivi a parte mais produtiva e criativa da vida de adulta, é e será a escola de 
referência na vida. Na ESMA vivi com entusiasmo todos os projetos em que me envolvia e 
nunca me sentia cansada. Enquanto aí estive, dei tudo o que tinha para dar. Agora, depois 
dos 50 anos de idade, adaptar-me, não só a um contexto geográfico diferente, mas a 
grande diversidade de contextos sócioeconómicos e culturais e até a legislação diferente, 
não foi fácil! Nos dois primeiros anos não gostava da temperatura, do trânsito, do fuso 
horário, de não ver o mar pelas janelas, da falta de comunicação nas ruas e, sobretudo, da 
terra com verde e dos cheiros da ilha. Mas o pior foi a falta dos amigos que aí fiz. Isso foi o 
mais difícil. No entanto, nesta escola, como em todas, tenho encontrado alunos/pessoas 
muito interessantes e boas e que continuam a dar-me a alegria de partilhar a minha vida, 
as minhas emoções e os meus conhecimentos com eles/elas.

De que forma é que a ESMA a marcou como docente?
Marcou-me da forma mais profunda, pois foi na ESMA que tive a oportunidade de 

investir livremente e com entusiasmo a nível profissional. Durante os primeiros dez 
anos pude ter ideias e concretizá-las. Havia o espaço, o tempo, a disponibilidade e, por 
vezes, a condescendência de me deixarem fazer o mais gostava. Os alunos davam-me a 
motivação, os órgãos de gestão deixavam-me fazer à minha maneira. Adorei essa fase!

Uma experiência inesquecível da ESMA?
Não consigo selecionar apenas uma. Quando penso em experiências inesquecíveis, 

lembro-me de ter recebido muitos Óscares no ano letivo de 2002, mas lembro-me, 
sobretudo, de apresentações públicas dos trabalhos de projeto do 12º ano no Teatro 
Faialense, lembro-me do café concerto “Química na Cozinha e Química do Amor” realizado 
na ESMA, sei lá, lembro-me ter angariado mais de 4000€ num leilão no bar do Teatro 
Faialense para levar uma turma a Lisboa durante uma semana, lembro-me com carinho 
do professor Laborinho Lúcio vir meter uma “Colherada na Ciência” num jantar feito na 
minha cozinha, no Farrobim do Sul, com a ajuda dos alunos (eram dezenas a lavar tachos 
no jardim da minha casa). 

Na ESMA tenho uma grande lista de experiências inesquecíveis...
E uma negativa?
A falta de empatia de alguns colegas quando voltei à escola. Fiquei, inclusive, com 

uma certa amargura por terem considerado que eu tinha estado “fora” da escola, quando a 
minha equiparação a bolseira só me libertava da componente letiva e eu estava de corpo 
e alma na escola durante os 4 anos que não lecionei.

Aquilo que mais gostava na ESMA…
O que mais gosto em qualquer escola: os alunos e as relações interpessoais e a 

possibilidade de desenvolver projetos!
Aquilo que decididamente detestava na ESMA era…
Nada!
Um episódio da vida docente que mereça ser partilhado…
Quando fui para a urgência do Hospital da Horta depois do meu acidente de 

queimaduras na cara, estava em grande sofrimento físico e com dores insuportáveis; já na 
urgência do referido hospital, fiquei nas mãos de três enfermeiros, duas das quais tinham 
sido minhas alunas e uma delas, para me aliviar a dor, contou-me ao ouvido que estava 
grávida e eu era uma das primeiras pessoas a saber...

Uma mensagem à ESMA de hoje…
A mensagem de hoje é igual à mensagem que enviaria ontem: o conhecimento de nós 

e do mundo são ferramentas importantes para podermos tomar decisões que nos tornem 
pessoas felizes porque se sentem um contributo para a felicidade dos outros.

Assim, hoje mesmo, desejo que a ESMA promova o desenvolvimento de pessoas 
felizes, conhecedoras e ativas socialmente. Desejo que o faça de uma forma humanista e 
com valores de solidariedade. 

PARA A CONHECER MELHOR 
Qual o conteúdo do Programa que mais gosta de ensinar?
Reações de oxidação-redução, corrosão, proteção de metais.
Qual a sua Música preferida?
“Europe is Lost” – Kate Tempest
Qual é o filme da sua vida?
O Quadrado – Ruben Ostlund
Um programa de TV que tenta não perder?
Governo Sombra
Desporto que pratica ou praticou ?
Já experimentei muita coisa, desde yoga a parapente, mas sou extremamente 

sedentária.
Hobby preferido?
leitura e teatro
O livro que mais gostou de ler?
Never let me go de Kazuo Ishiguro
O livro que está na sua mesa de cabeceira?
 Estão vários: Manual para empregadas domésticas de Lucia Berlim ; Meio sol 

Amarelo de Chimamanda Ngozi Adichie e O rei faz vénia e mata de Herta Muller.

Onde está agora 
a professora 
Cristina Carvalhinho?

Bilhete de Identidade
Nome: Cristina Maria Rosa Carvalhinho
Idade: 53 anos
Professor(a) da ESMA de 1998 a 2014.
Formação académica: Doutoramento
Grupo de Lecionação: 510
Professor há 31 anos 4

Quando e que razões a levaram a sair da ESMA? 

o que mais gostava. Os alunos davam-me a 

Leitura e teatro 

Saturno devorando o seu filho, pintura 
de Francisco Goya do início do século XIX. 
Refere-se à história de Cronos, deus do 
tempo da mitologia grega, que derrubou 
a posição de seu pai, Urano, ficando com 
o seu reino. Mas, considerando o seu 
poder ameaçado pelo seu destino e pelo 
nascimento dos seus descendentes, come 
cada um dos seus filhos no momento do 
seu nascimento.

Esta pintura mural foi inicialmente 
realizada nas paredes na Quinta del 
Sordo em Espanha, onde o artista 
realizou ao todo 14 pinturas, chamadas 
de pintura negra. A história por detrás 
da imagem pode ter diferentes 
interpretações, tais como o conflito 
entre a juventude e o envelhecimento 
ou o tempo como o devorador de tudo.

Efetivamente, a obra pode causar 
náusea, desconforto ou um misto de 
sensações desagradáveis para certas 
pessoas. Em mim, não por ser considerada 
uma obra prima, nem por ser uma obra 
revolucionária, nem pelo facto de apreciar 
pessoalmente as obras do artista, ela 
chamou-me a atenção porque incomodou 
a minha sensibilidade, talvez pelo ambiente 
do silêncio, talvez pela solidão entre os 
vivos, não sei, mas algo nesta pintura me 
intrigou, me fez sentir uma suposta loucura 

Os nossos 
alunos 
sugerem-nos...

“Riverdale” narra-nos uma história de quatro amigos no seu dia a dia e o que acontece 
na sua vida e na de suas famílias e amigos. 
Esta série é uma subversão moderna da banda desenhada de “Archie Comics”. De 
facto, esta série é um drama que relata os dias de um grupo de amigos Archie, Betty, 
Veronica e Jughead, numa pequena cidade chamada Riverdale.
Esta série tem um toque de mistério que nos faz querer assistir mais e mais para 
saber logo o que vai acontecer. É ainda narrada por um personagem da série o que 
faz com que seja muito bem elaborada. A mistura de mistério de morte com a vida 
adolescente deixa tudo melhor ainda. Literalmente “Riverdale” tem tudo para dar 
certo!

-Uma pintura

-UMA SÉRIE TELEVISIVA

que do corpo quis fugir, ou ainda quer.  
O personagem, semelhante a um 

humano, interpreta esse delírio, que se 
percebe no olhar, na expressão facial, na 
expressão corporal, na posição pouco 
natural do corpo, na força exercida 
sobre o frágil cadáver, na ênfase ou 
dramatismo do ambiente escuro, assim 
como no tratamento plástico e na 
expressão da pincelada. 

A ausência de sanidade e de moral 
que conflui na contemplação deste 
acto, carece e pede respostas. Entre 
outras coisas e aos olhos da história, 
podemos entender a presença de 
uma certa irracionalidade pela busca 
incessante do poder, sem ponderar as 
consequências, onde a possibilidade de 
perder algo, perde todo o significado, 
onde o egoísmo guia as nossas decisões. 

Esta perca, não é necessariamente o 
poder, pode ser o tempo, a consciência 
da sua passagem, em que cada ano que 
passa parece consumir cada pedaço 
da sanidade que é tida como virtude. 
É esse tempo, que é subjetivo, que 
com ele cada ser tem que conviver.  
Cronos poderia ter sido consumido 
pela consciência dessa passagem o 
que, posteriormente, despontou na sua 
irracionalidade, no canibalismo. 

Hoje, sugiro eu um dos filmes que 
me marcou especialmente intitulava-
se “The Miracle Season”. De facto, é um 
filme interessante, pois baseia-se numa 
história verídica e tem como tema o 
voleibol, que é uma modalidade que 
pratico e admiro bastante. Este filme 
conta-nos que uma equipa de voleibol 
tinha como objetivo ganhar o respetivo 
campeonato, no entanto, a capitã da 
equipa morre num acidente de mota, 
o que levou, evidentemente, à tristeza 
e ao desânimo de todos os membros 

-Um filme

do grupo. Ao longo do campeonato, 
surgem as derrotas, mas, ao mesmo 
tempo, vai crescendo a vontade de 
vencer, provocada, principalmente, pela 
vontade de honrar a memória da sua 
capitã. Gostei deste filme, uma vez que 
gosto de histórias verídicas e também 
porque o tema – voleibol – me cativou. 
Deste modo, recomendo a todos os 
que, como eu, também apreciam o 
voleibol e preferem os filmes baseados 
em histórias verídicas.

Mariana Pereira, 10ºF

Mas tudo isto não se debateu, essa 
questão não se colocou, naqueles 
segundos de partilha. Apenas a emoção, 
onde a razão procurou um caminho, 
com desespero.

 O quadro sugere também a angústia 
como qualidade do ser racional,  em que 
por pressões externas  de tudo se apropria 
, se alimenta, cegando a realidade e o 
observador que  se deixar cegar.

O quadro pode afetar quem o 
observa, a consciência da natureza 
humana, do abandono, mas a perceção 
de tudo isto depende dos olhos de quem 
o vê, de quem o interpreta e de quem 
entende a mensagem ou a sua ausência.

Anónimo

Daniel Gomes, 10ºA

Rodrigo Faria
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Estou no Porto. Trabalho, como professora do quadro, na escola Fontes Pereira de 
Melo.

Uma pequena apresentação da escola onde está…
É uma escola agrupamento, isto é, inclui três escolas de primeiro ciclo, uma do ensino 

básico e uma do ensino básico e secundário. O agrupamento de escola tem cerca de dois 
mil alunos e duas centenas de professores.

Eu trabalho na escola com ensino secundário, este tem algumas turmas do ensino 
regular e muitas turmas de diversos cursos profissionais. Podemos dizer que é uma escola 
de referência no Porto graças à quantidade de cursos profissionais de que dispõe.

E da cidade…
A cidade mudou muito nos 16 anos que estive no Faial. Quando saí, era uma cidade 

cheia de carisma, mas cinzenta, suja e triste. Neste momento está mais limpa e com 
muitos turistas. Nesta cidade podemos estar no meio de um bairro com linguagens e 
códigos locais e, em minutos, estar no restaurante mais sofisticado ou num museu de arte 
contemporânea, ou seja, continua com carisma, mas este está mapeado e disperso pelos 
bairros da cidade. Aqui há a possibilidade de escolher, mas as cidades são tão cansativas 
que o tempo de lazer é usado para ler no sofá.

Foi professora na ESMA durante quanto tempo? 
16 anos
Quando e que razões a levaram a sair da ESMA?
Uma mistura de razões pessoais e profissionais. No que diz respeito às razões pessoais, 

verifiquei que o avançar da idade me lembrava o tempo que eu não estava próxima da 
minha família e, para além disso, senti que tinha ultrapassado metade da esperança média 
de vida. Podemos dizer que foi uma crise de idade. 

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

A ESMA, por motivos geográficos, por ter sido a escola onde estive mais tempo e a 
escola onde vivi a parte mais produtiva e criativa da vida de adulta, é e será a escola de 
referência na vida. Na ESMA vivi com entusiasmo todos os projetos em que me envolvia e 
nunca me sentia cansada. Enquanto aí estive, dei tudo o que tinha para dar. Agora, depois 
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grande diversidade de contextos sócioeconómicos e culturais e até a legislação diferente, 
não foi fácil! Nos dois primeiros anos não gostava da temperatura, do trânsito, do fuso 
horário, de não ver o mar pelas janelas, da falta de comunicação nas ruas e, sobretudo, da 
terra com verde e dos cheiros da ilha. Mas o pior foi a falta dos amigos que aí fiz. Isso foi o 
mais difícil. No entanto, nesta escola, como em todas, tenho encontrado alunos/pessoas 
muito interessantes e boas e que continuam a dar-me a alegria de partilhar a minha vida, 
as minhas emoções e os meus conhecimentos com eles/elas.

De que forma é que a ESMA a marcou como docente?
Marcou-me da forma mais profunda, pois foi na ESMA que tive a oportunidade de 

investir livremente e com entusiasmo a nível profissional. Durante os primeiros dez 
anos pude ter ideias e concretizá-las. Havia o espaço, o tempo, a disponibilidade e, por 
vezes, a condescendência de me deixarem fazer o mais gostava. Os alunos davam-me a 
motivação, os órgãos de gestão deixavam-me fazer à minha maneira. Adorei essa fase!

Uma experiência inesquecível da ESMA?
Não consigo selecionar apenas uma. Quando penso em experiências inesquecíveis, 
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Faialense, lembro-me do café concerto “Química na Cozinha e Química do Amor” realizado 
na ESMA, sei lá, lembro-me ter angariado mais de 4000€ num leilão no bar do Teatro 
Faialense para levar uma turma a Lisboa durante uma semana, lembro-me com carinho 
do professor Laborinho Lúcio vir meter uma “Colherada na Ciência” num jantar feito na 
minha cozinha, no Farrobim do Sul, com a ajuda dos alunos (eram dezenas a lavar tachos 
no jardim da minha casa). 

Na ESMA tenho uma grande lista de experiências inesquecíveis...
E uma negativa?
A falta de empatia de alguns colegas quando voltei à escola. Fiquei, inclusive, com 

uma certa amargura por terem considerado que eu tinha estado “fora” da escola, quando a 
minha equiparação a bolseira só me libertava da componente letiva e eu estava de corpo 
e alma na escola durante os 4 anos que não lecionei.

Aquilo que mais gostava na ESMA…
O que mais gosto em qualquer escola: os alunos e as relações interpessoais e a 

possibilidade de desenvolver projetos!
Aquilo que decididamente detestava na ESMA era…
Nada!
Um episódio da vida docente que mereça ser partilhado…
Quando fui para a urgência do Hospital da Horta depois do meu acidente de 

queimaduras na cara, estava em grande sofrimento físico e com dores insuportáveis; já na 
urgência do referido hospital, fiquei nas mãos de três enfermeiros, duas das quais tinham 
sido minhas alunas e uma delas, para me aliviar a dor, contou-me ao ouvido que estava 
grávida e eu era uma das primeiras pessoas a saber...

Uma mensagem à ESMA de hoje…
A mensagem de hoje é igual à mensagem que enviaria ontem: o conhecimento de nós 

e do mundo são ferramentas importantes para podermos tomar decisões que nos tornem 
pessoas felizes porque se sentem um contributo para a felicidade dos outros.

Assim, hoje mesmo, desejo que a ESMA promova o desenvolvimento de pessoas 
felizes, conhecedoras e ativas socialmente. Desejo que o faça de uma forma humanista e 
com valores de solidariedade. 

PARA A CONHECER MELHOR 
Qual o conteúdo do Programa que mais gosta de ensinar?
Reações de oxidação-redução, corrosão, proteção de metais.
Qual a sua Música preferida?
“Europe is Lost” – Kate Tempest
Qual é o filme da sua vida?
O Quadrado – Ruben Ostlund
Um programa de TV que tenta não perder?
Governo Sombra
Desporto que pratica ou praticou ?
Já experimentei muita coisa, desde yoga a parapente, mas sou extremamente 

sedentária.
Hobby preferido?
leitura e teatro
O livro que mais gostou de ler?
Never let me go de Kazuo Ishiguro
O livro que está na sua mesa de cabeceira?
 Estão vários: Manual para empregadas domésticas de Lucia Berlim ; Meio sol 

Amarelo de Chimamanda Ngozi Adichie e O rei faz vénia e mata de Herta Muller.

Onde está agora 
a professora 
Cristina Carvalhinho?

Bilhete de Identidade
Nome: Cristina Maria Rosa Carvalhinho
Idade: 53 anos
Professor(a) da ESMA de 1998 a 2014.
Formação académica: Doutoramento
Grupo de Lecionação: 510
Professor há 31 anos 4

Saturno devorando o seu filho, pintura 
de Francisco Goya do início do século XIX. 
Refere-se à história de Cronos, deus do 
tempo da mitologia grega, que derrubou 
a posição de seu pai, Urano, ficando com 
o seu reino. Mas, considerando o seu 
poder ameaçado pelo seu destino e pelo 
nascimento dos seus descendentes, come 
cada um dos seus filhos no momento do 
seu nascimento.

Esta pintura mural foi inicialmente 
realizada nas paredes na Quinta del 
Sordo em Espanha, onde o artista 
realizou ao todo 14 pinturas, chamadas 
de pintura negra. A história por detrás 
da imagem pode ter diferentes 
interpretações, tais como o conflito 
entre a juventude e o envelhecimento 
ou o tempo como o devorador de tudo.

Efetivamente, a obra pode causar 
náusea, desconforto ou um misto de 
sensações desagradáveis para certas 
pessoas. Em mim, não por ser considerada 
uma obra prima, nem por ser uma obra 
revolucionária, nem pelo facto de apreciar 
pessoalmente as obras do artista, ela 
chamou-me a atenção porque incomodou 
a minha sensibilidade, talvez pelo ambiente 
do silêncio, talvez pela solidão entre os 
vivos, não sei, mas algo nesta pintura me 
intrigou, me fez sentir uma suposta loucura 

Os nossos 
alunos 
sugerem-nos...

“Riverdale” narra-nos uma história de quatro amigos no seu dia a dia e o que acontece 
na sua vida e na de suas famílias e amigos. 
Esta série é uma subversão moderna da banda desenhada de “Archie Comics”. De 
facto, esta série é um drama que relata os dias de um grupo de amigos Archie, Betty, 
Veronica e Jughead, numa pequena cidade chamada Riverdale.
Esta série tem um toque de mistério que nos faz querer assistir mais e mais para 
saber logo o que vai acontecer. É ainda narrada por um personagem da série o que 
faz com que seja muito bem elaborada. A mistura de mistério de morte com a vida 
adolescente deixa tudo melhor ainda. Literalmente “Riverdale” tem tudo para dar 
certo!

-Uma pintura

-UMA SÉRIE TELEVISIVA

que do corpo quis fugir, ou ainda quer.  
O personagem, semelhante a um 

humano, interpreta esse delírio, que se 
percebe no olhar, na expressão facial, na 
expressão corporal, na posição pouco 
natural do corpo, na força exercida 
sobre o frágil cadáver, na ênfase ou 
dramatismo do ambiente escuro, assim 
como no tratamento plástico e na 
expressão da pincelada. 

A ausência de sanidade e de moral 
que conflui na contemplação deste 
acto, carece e pede respostas. Entre 
outras coisas e aos olhos da história, 
podemos entender a presença de 
uma certa irracionalidade pela busca 
incessante do poder, sem ponderar as 
consequências, onde a possibilidade de 
perder algo, perde todo o significado, 
onde o egoísmo guia as nossas decisões. 

Esta perca, não é necessariamente o 
poder, pode ser o tempo, a consciência 
da sua passagem, em que cada ano que 
passa parece consumir cada pedaço 
da sanidade que é tida como virtude. 
É esse tempo, que é subjetivo, que 
com ele cada ser tem que conviver.  
Cronos poderia ter sido consumido 
pela consciência dessa passagem o 
que, posteriormente, despontou na sua 
irracionalidade, no canibalismo. 

Hoje, sugiro eu um dos filmes que 
me marcou especialmente intitulava-
se “The Miracle Season”. De facto, é um 
filme interessante, pois baseia-se numa 
história verídica e tem como tema o 
voleibol, que é uma modalidade que 
pratico e admiro bastante. Este filme 
conta-nos que uma equipa de voleibol 
tinha como objetivo ganhar o respetivo 
campeonato, no entanto, a capitã da 
equipa morre num acidente de mota, 
o que levou, evidentemente, à tristeza 
e ao desânimo de todos os membros 

-Um filme

do grupo. Ao longo do campeonato, 
surgem as derrotas, mas, ao mesmo 
tempo, vai crescendo a vontade de 
vencer, provocada, principalmente, pela 
vontade de honrar a memória da sua 
capitã. Gostei deste filme, uma vez que 
gosto de histórias verídicas e também 
porque o tema – voleibol – me cativou. 
Deste modo, recomendo a todos os 
que, como eu, também apreciam o 
voleibol e preferem os filmes baseados 
em histórias verídicas.

Mariana Pereira, 10ºF

Mas tudo isto não se debateu, essa 
questão não se colocou, naqueles 
segundos de partilha. Apenas a emoção, 
onde a razão procurou um caminho, 
com desespero.

 O quadro sugere também a angústia 
como qualidade do ser racional,  em que 
por pressões externas  de tudo se apropria 
, se alimenta, cegando a realidade e o 
observador que  se deixar cegar.

O quadro pode afetar quem o 
observa, a consciência da natureza 
humana, do abandono, mas a perceção 
de tudo isto depende dos olhos de quem 
o vê, de quem o interpreta e de quem 
entende a mensagem ou a sua ausência.

Anónimo

Daniel Gomes, 10ºA

Rodrigo Faria
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Hoje, sugiro eu…

Uma série de amigos muito diferente 
daquilo que estamos habituados a ver. 
Com efeito, “F.R.I.E.N.D.S” narra-nos uma 
história de 6 amigos no seu dia a dia e a 
evolução dessa amizade. De facto, esta 
série é uma comédia sobre um grupo de 
amigos, Monica, Rachel, Ross, Chandler, 
Phoebe e Joe, na qual Joe e Chandler 
são colegas de casa, Monica e Ross são 
irmãos e Rachel vive com Monica.

O que muito me encantou nesta 
série foi, por um lado, a amizade forte 
entre cada um deles e a sua intimidade 
e, por outro lado, o facto de, por serem 
tão bons amigos e se conhecerem tão 
bem, terem-se apaixonado uns pelos 
outros.

Trata-se de uma série em que as 

   Hoje, sugiro eu uma série de ação e 
suspense, “The Island”, que contém dez 
personagens que se encontram numa 
ilha que desconhecem.

Esta série é uma espécie de jogo que 
pretende dar segundas oportunidades a 
prisioneiros. A ação passa-se numa ilha 
onde estas pessoas vão acordar sem se 
lembrarem de nada nem de ninguém. 
Com efeito, ao longo dos episódios, a 
Chase, que é uma das personagens que 
se caracteriza por ser muito destemida 
e que gosta de enfrentar os seus 
problemas, vai procurar novas respostas 
por toda a ilha. Com o desenrolar da 
ação, estas pessoas vão tendo alguns 
episódios da sua vida antiga na sua 
memória e quando descobrem que 
eram vilões, que praticavam o mal, 
quiseram logo se redimir e serem 
pessoas diferentes com novas vidas. 

Acho que a realização desta série foi 
excelente, não só pela expressividade 
dos atores e pela apresentação bem 
planeada e estruturada da história, 
como também pela banda sonora 
adequada a todas as situações. O 
problema foi mesmo só conter sete 
episódios, pois estava a gostar imenso 
de a ver e de repente chegou ao fim! 
Aconselho, portanto, todos a ver “The 
Island”.

- MAIS DUAS SÉRIES 

Rita Silva

personalidades de cada um são muito 
distintas. Monica é uma chefe de cozinha, 
viciada em limpezas, mas com um bom 
coração. Ross é um paleontologista 
divorciado com um filho. Joe é um ator 
que está na descoberta e na evolução 
da sua carreira. Rachel é uma mulher 
que adora moda, por isso é conselheira. 
Chandler é o mais humorista de todos, 
fazendo piadas sobre tudo. Por fim, 
Phoebe é uma massagista de sucesso, 
que acredita em coisas para além do real.

Trata-se, portanto, de uma série que 
aconselho a verem, pois retrata de uma 
forma divertida e diferente o dia a dia de 
um grupo de amigos que nos envolve e 
encanta durante 10 temporadas.

Attack on Titan

Shingeki no Kyojin, mais conhecido 
por Attack on Titan nos países ocidentais, 
é um mangá shounen escrito e ilustrado 
pelo mangaká Hajime Isayama, sendo 
este publicado pela primeira vez em 
setembro de 2009 e que foi adaptado 
num anime pela Wit Studio em 2013. 
O enredo gira à volta de um mundo 
onde a humanidade vive cercada por 
três muralhas para se proteger de 
gigantes humanóides denominados 
de Titãs, que parecem não ter outro 
propósito de existência para além de 
comer os seres humanos. Um dia, a 
muralha mais exterior (muralha Maria) 
foi quebrada por dois titãs peculiares, e, 
com a invasão dos titãs, a humanidade 
perdeu cerca de 20% da sua população. 
O protagonista Eren Jaeger, que vivia 
dentro dessa muralha, jurou se vingar de 
todos os titãs após ver a sua mãe morta 
e o seu lar destruído por essas criaturas. 
Junto com a sua irmã adotiva Mikasa e 
o seu melhor amigo Armin, Eren entra 
na Divisão de Exploração, pronto a se 
tornar num soldado. Porém, após um 
novo ataque à muralha intermédia 
(Muralha Rose), é revelado que  
ainda há muitos mistérios sobre os titãs 
a resolver...

Esta série é uma das franquias de 
anime/mangá contemporâneas mais 
queridas e populares, e com bom 
motivo. Enquanto que a princípio a 
série pode parecer uma típica história 

Bárbara Silva, 10º A

- DOIS ALBUNS BD MANGÁ
de apocalipse zombie com pormenores 
extra, a história é atualmente bastante 
interessante, fazendo-te querer saber o 
que vai acontecer a seguir, com muitos 
“plot-twists”, traições e tragédia no 
decorrer da história, tudo sem parecer 
melodramático demais. Uma das coisas 
que eu também achei interessante 
é o facto de que a moralidade das 
personagens é um tanto... Diferente.

Enquanto que no início da série 
não se notava tanto isso, com o passar 
do decorrer da história, consegue-se 
ver que não há vilões ou heróis. Isso é 
mais evidente nos dois últimos arcos (o 
último arco ainda está em progresso, 
mas já está no climax), onde até o 
próprio protagonista torna-se numa 
personagem com morais bastantes 
questionáveis. Isso torna a narrativa mais 
rica e imprevisível, o que é algo que eu 
aprecio bastante. Outro aspecto da série 
que eu aprecio bastante é a animação 
e a soundtrack. A animação é bastante 
fluída e bem feita, usando o mínimo 
de CGI possível, e a soundtrack é muito 
bem feita e utilizada, com músicas que 
refletem bem o tom da série. A arte do 
mangá, nos primeiros capítulos era um 
pouco amadora, porém, com o passar 
dos anos, foi ficando cada vez melhor.

Resumindo e concluindo, Attack on 
Titan foi uma das melhores séries que 
eu já vi recentemente. Apesar disso, não 
é uma série que eu não recomendaria 
a qualquer um: a série em si é para 
maiores de 16 anos, há muita violência 

e a história em si também é pesada. 
Por incrível que pareça, mesmo eu não 
sendo muito fã de histórias violentas, 
Attack on Titan ganhou-me devido à sua 
história intrigante, as suas personagens 
memoráveis, animação incrível e 
soundtrack fantástica. 

Joana Campinas

Rodrigo Faria
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personagem com moral bastante ques-
tionável.  Isso torna a narrativa mais 

é uma série que eu recomendaria 

Hoje, sugiro eu…
A Culpa é das Estrelas, de John Green, 

é um livro emocionante que nos faz rir 
e chorar ao mesmo tempo. O romance 
apresenta uma história incrível entre 
dois jovens com cancro, que, a partir 
do momento em que se conhecem, 
vivem aventuras incríveis e momentos 
inesquecíveis juntos. É um livro que nos 
faz pensar em como é bom ter saúde 
e faz-nos ver a vida numa perspetiva 
completamente diferente. De facto, 
com esta obra, assistimos ao desenrolar 
das doenças desta menina de 16 anos 
e do seu jovem amigo e, ao mesmo 
tempo, contactamos com as suas 
personalidades tão diferentes que nos 
atraem para a leitura da história. O 
livro é apaixonante e o final inesperado 
ainda contribui mais para isso. Por isso, 
recomendo a sua leitura, pois é uma 
história que nos ensina a aproveitar o 
dia a dia e a viver intensamente. 

Hoje, sugiro eu...
O livro Quando Lisboa Tremeu de 

Domingos Amaral é um romance 
histórico que nos apresenta uma 
história fantástica e emocionante. Esta 
história faz-nos, por um lado, pensar na 
quantidade de pessoas que morreram e, 
por outro lado, na destruição completa 
de uma das mais belas cidades do 
mundo – Lisboa. Este livro relata-nos um 
acontecimento histórico – o terramoto 
de 1755, ao qual o narrador introduz 
várias personagens para tornar a 
história mais interessante, descrevendo-
as e apresentando ao pormenor tudo o 
que aconteceu. O narrador, através da 
sua escrita, transmite várias emoções 
como a tristeza que a destruição da 
cidade provocou, ao mesmo tempo que 
vamos acompanhando, com interesse, 
as diversas situações que ocorrem com 
as personagens.  Deste modo, a obra 
torna-se interessante e entusiasmante. 
Por isso, recomendo a sua leitura 
a quem gosta de enriquecer o seu 
conhecimento acerca do seu país e não 
só.

The Promised Neverland
 
The Promised Neverland é uma banda 

desenhada de estilo artístico japonês 
que está a espalhar a sua fama por todo 
o mundo e se caracteriza pela suas 
histórias pesadas e um estilo de arte 
único. O autor deste livro é Kaiu Shirai e 
a artista é Posuka Demizu.

  Esta história conta a vida diária de 
um grande grupo de crianças e a sua 
chamada de “mãe” de um orfanato que 
tem por nome Gracefield. Todos os dias 
brincam e testam as suas capacidades 
mentais com testes fornecidos pela 
“mãe” e no meio destas crianças existem 
três que se destacam das outras por 
tirarem nota máxima nos testes diários, 
os seus nomes são Emma, Norman e 
Ray, sendo estes também os mais velhos 
de Gracefield. 

Logo no começo, Conny, uma das 
meninas mais novas de Gracefield, 
é chamada para adoção, partindo o 
coração dos seus companheiros que 
iam sentir muito a falta dela, visto que 
esta era carinhosa, doce e inocente. 
Quando parte com a “mãe” para o 
portão, pelo qual eles nunca deviam 
passar, Conny apercebe-se que se 

esqueceu do seu prezado coelho de 
peluche, que fora oferecido pela “mãe”. 
Percebendo isso, Emma e Norman 
decidem apressar-se até ao portão para 
entregar o coelho de peluche à não 
mais órfã Conny. Chegados ao portão, 
eles viram um camião no meio de um 
túnel, mas não havia sinais de Conny 
em lado algum. De repente Emma fica 
com uma expressão aterrorizada, como 
a de alguém que viu um fantasma, 
quando vê o que está na parte traseira 
do camião. Norman apressa-se para ver 
também e devolve a mesma expressão 
de Emma, pois na traseira do camião 
estava a pobre Conny deitada e sem 
vida com os lindos arranjos feitos pela 
“mãe” completamente amarrotados. 
Nesse mesmo momento saem de uma 
porta do túnel a “mãe” e duas criaturas 
grandes e robustas nunca antes 
vistas. Emma e Norman escondem-
se e observam o corpo de Conny a ser 
depositado numa cápsula enquanto as 
criaturas discutem algo sobre comida. 
Aterrorizados fogem para Gracefield 
para junto dos seus companheiros.

Esta é a história de The Promised 
Neverland, um grupo gigante de crianças 
que descobrem que a sua existência é 

apenas para alimentar aquelas criaturas 
horripilantes. Quando descobrem isso, 
essas crianças elaboram um plano para 
escapar deste pesadelo, estando em 
perigo constante, não podendo levantar 
suspeitas e com um prazo limite que são 
os seus treze anos de idade, antes que 
venha a próxima colheita. 

Como vão eles escapar? A história 
não acaba após a fuga, já que The 
Promised Neverland conta com dezasseis 
volumes públicados e uma animação  
do primeiro ao  sexto volume com um 
total de doze episódios emocionantes 
cheios de suspense. Aconselho assim 
os amantes de místerio  terror, ação 
e suspense a ler esta obra que já tem 
tradução para várias línguas, incluíndo 
o Português. Quem está à procura de 
uma nova aventura de arrepiar em 
quadradinhos, The Promised Neverland 
é, sem dúvida, uma obra a ter em conta. 

Josué Concha,12ºE                                                                                                                        

-DOIS ROMANCES

Inês Silveira, 10ºF

Inês Silva, 10ºF
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Hoje, sugiro eu…
A Culpa é das Estrelas, de John Green, 

é um livro emocionante que nos faz rir 
e chorar ao mesmo tempo. O romance 
apresenta uma história incrível entre 
dois jovens com cancro, que, a partir 
do momento em que se conhecem, 
vivem aventuras incríveis e momentos 
inesquecíveis juntos. É um livro que nos 
faz pensar em como é bom ter saúde 
e faz-nos ver a vida numa perspetiva 
completamente diferente. De facto, 
com esta obra, assistimos ao desenrolar 
das doenças desta menina de 16 anos 
e do seu jovem amigo e, ao mesmo 
tempo, contactamos com as suas 
personalidades tão diferentes que nos 
atraem para a leitura da história. O 
livro é apaixonante e o final inesperado 
ainda contribui mais para isso. Por isso, 
recomendo a sua leitura, pois é uma 
história que nos ensina a aproveitar o 
dia a dia e a viver intensamente. 

Hoje, sugiro eu...
O livro Quando Lisboa Tremeu de 

Domingos Amaral é um romance 
histórico que nos apresenta uma 
história fantástica e emocionante. Esta 
história faz-nos, por um lado, pensar na 
quantidade de pessoas que morreram e, 
por outro lado, na destruição completa 
de uma das mais belas cidades do 
mundo – Lisboa. Este livro relata-nos um 
acontecimento histórico – o terramoto 
de 1755, ao qual o narrador introduz 
várias personagens para tornar a 
história mais interessante, descrevendo-
as e apresentando ao pormenor tudo o 
que aconteceu. O narrador, através da 
sua escrita, transmite várias emoções 
como a tristeza que a destruição da 
cidade provocou, ao mesmo tempo que 
vamos acompanhando, com interesse, 
as diversas situações que ocorrem com 
as personagens.  Deste modo, a obra 
torna-se interessante e entusiasmante. 
Por isso, recomendo a sua leitura 
a quem gosta de enriquecer o seu 
conhecimento acerca do seu país e não 
só.

The Promised Neverland
 
The Promised Neverland é uma banda 

desenhada de estilo artístico japonês 
que está a espalhar a sua fama por todo 
o mundo e se caracteriza pela suas 
histórias pesadas e um estilo de arte 
único. O autor deste livro é Kaiu Shirai e 
a artista é Posuka Demizu.

  Esta história conta a vida diária de 
um grande grupo de crianças e a sua 
chamada de “mãe” de um orfanato que 
tem por nome Gracefield. Todos os dias 
brincam e testam as suas capacidades 
mentais com testes fornecidos pela 
“mãe” e no meio destas crianças existem 
três que se destacam das outras por 
tirarem nota máxima nos testes diários, 
os seus nomes são Emma, Norman e 
Ray, sendo estes também os mais velhos 
de Gracefield. 

Logo no começo, Conny, uma das 
meninas mais novas de Gracefield, 
é chamada para adoção, partindo o 
coração dos seus companheiros que 
iam sentir muito a falta dela, visto que 
esta era carinhosa, doce e inocente. 
Quando parte com a “mãe” para o 
portão, pelo qual eles nunca deviam 
passar, Conny apercebe-se que se 

esqueceu do seu prezado coelho de 
peluche, que fora oferecido pela “mãe”. 
Percebendo isso, Emma e Norman 
decidem apressar-se até ao portão para 
entregar o coelho de peluche à não 
mais órfã Conny. Chegados ao portão, 
eles viram um camião no meio de um 
túnel, mas não havia sinais de Conny 
em lado algum. De repente Emma fica 
com uma expressão aterrorizada, como 
a de alguém que viu um fantasma, 
quando vê o que está na parte traseira 
do camião. Norman apressa-se para ver 
também e devolve a mesma expressão 
de Emma, pois na traseira do camião 
estava a pobre Conny deitada e sem 
vida com os lindos arranjos feitos pela 
“mãe” completamente amarrotados. 
Nesse mesmo momento saem de uma 
porta do túnel a “mãe” e duas criaturas 
grandes e robustas nunca antes 
vistas. Emma e Norman escondem-
se e observam o corpo de Conny a ser 
depositado numa cápsula enquanto as 
criaturas discutem algo sobre comida. 
Aterrorizados fogem para Gracefield 
para junto dos seus companheiros.

Esta é a história de The Promised 
Neverland, um grupo gigante de crianças 
que descobrem que a sua existência é 

apenas para alimentar aquelas criaturas 
horripilantes. Quando descobrem isso, 
essas crianças elaboram um plano para 
escapar deste pesadelo, estando em 
perigo constante, não podendo levantar 
suspeitas e com um prazo limite que são 
os seus treze anos de idade, antes que 
venha a próxima colheita. 

Como vão eles escapar? A história 
não acaba após a fuga, já que The 
Promised Neverland conta com dezasseis 
volumes públicados e uma animação  
do primeiro ao  sexto volume com um 
total de doze episódios emocionantes 
cheios de suspense. Aconselho assim 
os amantes de místerio  terror, ação 
e suspense a ler esta obra que já tem 
tradução para várias línguas, incluíndo 
o Português. Quem está à procura de 
uma nova aventura de arrepiar em 
quadradinhos, The Promised Neverland 
é, sem dúvida, uma obra a ter em conta. 

Josué Concha,12ºE                                                                                                                        

-DOIS ROMANCES

Inês Silveira, 10ºF

Inês Silva, 10ºF
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Hoje, sugiro eu…
A Culpa é das Estrelas, de John Green, 

é um livro emocionante que nos faz rir 
e chorar ao mesmo tempo. O romance 
apresenta uma história incrível entre 
dois jovens com cancro, que, a partir 
do momento em que se conhecem, 
vivem aventuras incríveis e momentos 
inesquecíveis juntos. É um livro que nos 
faz pensar em como é bom ter saúde 
e faz-nos ver a vida numa perspetiva 
completamente diferente. De facto, 
com esta obra, assistimos ao desenrolar 
das doenças desta menina de 16 anos 
e do seu jovem amigo e, ao mesmo 
tempo, contactamos com as suas 
personalidades tão diferentes que nos 
atraem para a leitura da história. O 
livro é apaixonante e o final inesperado 
ainda contribui mais para isso. Por isso, 
recomendo a sua leitura, pois é uma 
história que nos ensina a aproveitar o 
dia a dia e a viver intensamente. 

Hoje, sugiro eu...
O livro Quando Lisboa Tremeu de 

Domingos Amaral é um romance 
histórico que nos apresenta uma 
história fantástica e emocionante. Esta 
história faz-nos, por um lado, pensar na 
quantidade de pessoas que morreram e, 
por outro lado, na destruição completa 
de uma das mais belas cidades do 
mundo – Lisboa. Este livro relata-nos um 
acontecimento histórico – o terramoto 
de 1755, ao qual o narrador introduz 
várias personagens para tornar a 
história mais interessante, descrevendo-
as e apresentando ao pormenor tudo o 
que aconteceu. O narrador, através da 
sua escrita, transmite várias emoções 
como a tristeza que a destruição da 
cidade provocou, ao mesmo tempo que 
vamos acompanhando, com interesse, 
as diversas situações que ocorrem com 
as personagens.  Deste modo, a obra 
torna-se interessante e entusiasmante. 
Por isso, recomendo a sua leitura 
a quem gosta de enriquecer o seu 
conhecimento acerca do seu país e não 
só.

The Promised Neverland
 
The Promised Neverland é uma banda 

desenhada de estilo artístico japonês 
que está a espalhar a sua fama por todo 
o mundo e se caracteriza pela suas 
histórias pesadas e um estilo de arte 
único. O autor deste livro é Kaiu Shirai e 
a artista é Posuka Demizu.

  Esta história conta a vida diária de 
um grande grupo de crianças e a sua 
chamada de “mãe” de um orfanato que 
tem por nome Gracefield. Todos os dias 
brincam e testam as suas capacidades 
mentais com testes fornecidos pela 
“mãe” e no meio destas crianças existem 
três que se destacam das outras por 
tirarem nota máxima nos testes diários, 
os seus nomes são Emma, Norman e 
Ray, sendo estes também os mais velhos 
de Gracefield. 

Logo no começo, Conny, uma das 
meninas mais novas de Gracefield, 
é chamada para adoção, partindo o 
coração dos seus companheiros que 
iam sentir muito a falta dela, visto que 
esta era carinhosa, doce e inocente. 
Quando parte com a “mãe” para o 
portão, pelo qual eles nunca deviam 
passar, Conny apercebe-se que se 

esqueceu do seu prezado coelho de 
peluche, que fora oferecido pela “mãe”. 
Percebendo isso, Emma e Norman 
decidem apressar-se até ao portão para 
entregar o coelho de peluche à não 
mais órfã Conny. Chegados ao portão, 
eles viram um camião no meio de um 
túnel, mas não havia sinais de Conny 
em lado algum. De repente Emma fica 
com uma expressão aterrorizada, como 
a de alguém que viu um fantasma, 
quando vê o que está na parte traseira 
do camião. Norman apressa-se para ver 
também e devolve a mesma expressão 
de Emma, pois na traseira do camião 
estava a pobre Conny deitada e sem 
vida com os lindos arranjos feitos pela 
“mãe” completamente amarrotados. 
Nesse mesmo momento saem de uma 
porta do túnel a “mãe” e duas criaturas 
grandes e robustas nunca antes 
vistas. Emma e Norman escondem-
se e observam o corpo de Conny a ser 
depositado numa cápsula enquanto as 
criaturas discutem algo sobre comida. 
Aterrorizados fogem para Gracefield 
para junto dos seus companheiros.

Esta é a história de The Promised 
Neverland, um grupo gigante de crianças 
que descobrem que a sua existência é 

apenas para alimentar aquelas criaturas 
horripilantes. Quando descobrem isso, 
essas crianças elaboram um plano para 
escapar deste pesadelo, estando em 
perigo constante, não podendo levantar 
suspeitas e com um prazo limite que são 
os seus treze anos de idade, antes que 
venha a próxima colheita. 

Como vão eles escapar? A história 
não acaba após a fuga, já que The 
Promised Neverland conta com dezasseis 
volumes públicados e uma animação  
do primeiro ao  sexto volume com um 
total de doze episódios emocionantes 
cheios de suspense. Aconselho assim 
os amantes de místerio  terror, ação 
e suspense a ler esta obra que já tem 
tradução para várias línguas, incluíndo 
o Português. Quem está à procura de 
uma nova aventura de arrepiar em 
quadradinhos, The Promised Neverland 
é, sem dúvida, uma obra a ter em conta. 

Josué Concha,12ºE                                                                                                                        

-DOIS ROMANCES

Inês Silveira, 10ºF

Inês Silva, 10ºF
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os amantes de mistério, terror, ação 



Eu gosto de livros de viagens e, por isso, já li quase todos os livros do escritor 
e viajante Gonçalo Cadilhe. Em todos os seus livros que li a viagem e a escrita 
confundem-se. Gonçalo Cadilhe viaja por que escreve e escreve por que viaja. É um 
viajante e um contador de histórias. É alguém que já conheceu o mundo e tem tanto 
para partilhar que é um prazer ler os seus livros. 

Todavia, as viagens narradas nos seus livros não são apenas simples descrições 
de lugares, são esboços emocionais. Porque os lugares agem sobre nós e tornam-nos 
diferentes. E nós também agimos sobre os lugares, porque não os vemos sempre 
com os mesmos olhos.

Um dos seus livros, “Um lugar dentro de nós” acaba por ser isso mesmo. É um livro 
que vem repleto de aventura. Cada capítulo tem um país e uma história diferente. 
Cada página vem cheia de palavras que nos fazem desejar viver um bocadinho da 
vida que o escritor conseguiu ter como profissão e lhe permite trabalhar no grande 
escritório que é o mundo. A sua leitura leva a que surja aquele sentimento de querer 
fazer a mala e partir à descoberta, viajar sem horizontes e deixarmo-nos apaixonar 
por aquilo que a natureza e as pessoas têm de melhor para nos mostrar, o que é 
algo que é comum na escrita de Gonçalo Cadilhe. Cada capítulo, cada viagem e cada 
fotografia deste livro são únicos e exigem um momento de reflexão, um momento 
para parar e pensar “e se fosse eu?”

Depois de conhecer tanta diversidade o autor interroga-se se enquanto seres 
humanos é mais o que nos une ou o que nos divide. O autor diz-nos que “Viajar é 
comparar, adquirir novas perspetivas sobre a nossa realidade. Ganhamos distância 
sobre nós próprios, aprendemos a relativizar. Crescemos. Melhoramos. Viajar é 
investir no melhor que cada um traz em si”.

Para Gonçalo Cadilhe a condição de viajante implica responsabilidade, 
solidariedade, solidão, curiosidade sobre o que está para além do horizonte, 
prazer do olhar, “construção de um imaginário, ritual de crescimento e superação”, 
obstáculo a superar. Mas o que faz de alguém um grande viajante é se durante a 
viagem encontrou o lugar que estava dentro de si.

O tema viagens é sempre inspirador e motiva-nos a ler, ainda mais quando é 
repleto de fotos incríveis, como é o caso dos livros de Gonçalo Cadilhe.

WENZEL, Brendan - Todos eles viram um gato. Lisboa : Edicare Editora, 2016. [40 
p.]. ISBN 978-989-679-410-1

O livro aborda as diversas maneiras como os outros nos vêem, tendo diferentes 
perceções a nosso respeito. Uma experiência de observação visual-cognitiva em que 
um gato é visto, simultaneamente, pelos olhos de uma criança, um cão, uma raposa, 
um peixe, um rato, um pássaro, uma pulga, uma cobra, uma doninha, uma minhoca 
e um morcego; cada qual vendo-o à sua maneira. Por fim, surpreendentemente, o 
próprio gato observa-se nas águas de um lago e, nem aí, se revê como realmente é, 
pois a imagem que lhe surge é desfocada. Ou seja, trata-se de uma metáfora muito 
bem urdida, sob o género da literatura infantil, indo ao encontro do pensamento de 
Gabri Ródenas, quando este afirma que «A origem da maior parte dos seus conflitos 
[referindo-se às personagens que criou para o livro “A avó que percorreu o mundo de 
bicicleta”] residia na diferença entre o que eram na realidade, aquilo que acreditavam 
que eram e o que imaginavam que o mundo pensava que eram. A separação em 
relação a elas mesmas e aos outros constituía o verdadeiro problema.» (p. 93). 

“Todos eles viram um gato” está organizado de forma a que cada ilustração seja 
acompanhada por uma pequena frase que, possuindo sempre a mesma estrutura, 
do começo ao fim do livro, acaba por criar um ritmo cadenciado, porém não 
monótono. Normalmente, a técnica da repetição agrada às crianças mais pequenas, 
as quais (muitas vezes) antecipam a próxima frase, com a anterior. Esse “jogo”, no 
caso deste livro, também serve para nos fazer lembrar o sem-número de vidas que 
os gatos podem ter (segundo a crença das 7 vidas). O texto que B. Wenzel escreveu 
e ilustrou destina-se a quem pretenda enveredar pelo autoconhecimento, na senda 
do desenvolvimento pessoal, sabendo que cada qual nos vê à sua imagem, podendo 
nós sermos queridos para uns (aos olhos da criança), temidos para outros (aos olhos 
do rato), deliciosos para uns quantos (cão, cobra) ou, ainda, estranhos para outros 
mais (minhoca, morcego, etc.). O autor (Brendan Wenzel) é ilustrador de profissão, 
formado pelo Pratt Institute e vive em Nova Iorque (EUA).

Os professores 
desta escola   
sugerem-nos...

- livros

Marco Luís

Viajar serve essencialmente para comparar. 
Descobrir o que nos separa e o que nos une como seres humanos.
Gonçalo Cadilhe, A Lua Pode Esperar

Ângela Soares

Adalberto Branco
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A Lua Pode Esperar

Carlos Lobão

HOJE, SUGIRO EU…

A leitura faz parte integrante dos meus hábitos desde criança e, de facto, não 
encontro melhor forma de “alimentar o espírito”! É todo um mundo de emoções e de 
imaginação que se abre cada vez que se folheia um livro! Neste caso, não é exceção... 
por isso, sugiro a leitura do livro A Vida no Campo de Joel Neto. 

Ler A Vida no Campo I e II é contactar com a realidade do dia a dia de alguém 
que sente tudo o que o rodeia de uma maneira singular e inspiradora. Dentro do 
registo autobiográfico, estes dois volumes são, sem dúvida, uma maneira de aceder 
ao interior do seu autor, ao contactar com as gentes da sua terra, ao voltar às raízes 
de uma terra em que a Natureza oferece a paz e a energia para encarar o quotidiano 
do escritor. 

São vários os momentos em que me emociono com a simplicidade dos encontros 
que nos convidam a relembrar a nossa própria infância, as nossas tradições, os nossos 
lugares, enfim, o sentir do ilhéu! 

Hoje, sugiro eu…
Não sou poeta, mas gosto de poesia.
Não sou escritor, mas gosto de escrever sobre as “coisas” (no tempo e no espaço).
Por isso, recomendo três livros por aquilo que me ajudaram a ser melhor pessoa, 

mais consciente do mundo e dos homens.
O romance queirosiano A Cidade e as Serras. O gosto por um mundo – o campo, 

que hoje, por viver na cidade, recordo com nostalgia, e que partilho, mas que estou 
sempre a espreitar. E como alguém disse “espreitar não faz mal”.

O livro de poesia Fui ao Mar Buscar Laranjas, do meu saudoso e ilustre amigo, 
já desaparecido do nosso convívio, o florentino Pedro da Silveira. Fez-me perceber 
melhor o que sou, e o que gosto de ser: Ilhéu, filho da lava quente de vulcões 
adormecidos, e de uma ilha que, como escreveu, “era o rosto ancorado da civilização! 
[…] a maior pequena cidade do Mundo!”

O livro que outros escreveram sobre um homem que nada escreveu. Uma vez, 
diz-nos o evangelista, limitou-se a escrever no chão quando acusavam a adúltera. Ao 
levantar-se pediu, simplesmente, que quem não tivesse pecado, atirasse a primeira 
pedra. Um livro que nos fala do que falta cada vez mais no nosso tempo: de valores 
e de amor: a Bíblia.

Concluo dizendo que o prazer de pensar, de ler e de escrever não são coisas de 
ociosos. São coisas dos homens. Potencializam o homem. Só o melhora e ao Mundo,

Um livro só se torna livro quando é Lido. Se não for. Apenas um conjunto de 
folhas com letras.

Hoje, sugiro o livro A Rapariga que Roubava Livros

A Rapariga que Roubava Livros, de Markus Zusak, é um dos livros mais 
extraordinários que eu já li. A história é contada por um narrador muito interessante 
e, no mínimo, original: a morte. Sim, essa mesma em quem estão a pensar: A morte. 

Já imaginaram como será a morte a contar uma história? Eu nunca tinha pensado 
nisso, mas já tinha pensado noutra coisa: como seria estar frente a frente com a 
morte e conhecê-la (atenção que quando digo “conhecê-la” não é como sinónimo de 
morrer). O que eu gostava era de conversar com ela, saber como é, de que cor é, se 
se faz acompanhar de instrumentos arrepiantes, se cheira mal, se tem corpo, se tem 
algum tipo de prazer em fazer o que faz ou se é apenas uma espécie de trabalho. 
Gostava de lhe perguntar como se sente depois de ceifar uma vida (andará de foice?). 
Será que sente alguma coisa? Terá algum tipo de empatia pelas suas vítimas? Alguma 
vez pensou em fazer greve? Despedir-se? Tem patrão?

As perguntas são estranhas, eu sei, mas não se esqueçam que, afinal, sou 
professora de Filosofia, portanto faço muitas e estranhas questões. 

Voltemos ao livro.
Foi a morte, logo na primeira página, que me cativou para a leitura deste livro. 

Conhecemos uma morte bastante simpática, embora profissional no que diz respeito 
à execução do seu trabalho, se é que me entendem. Apesar desta última caraterística, 
o facto é que é mesmo simpática. Portanto, não é difícil adivinhar por que razão me 
encantei por esta morte. 

Através dos olhos da morte, somos levados para a Alemanha da Segunda Guerra 
Mundial, cenário mais do generoso no que diz respeito a vítimas mortais. É neste 
quadro que encontramos a personagem principal, Liesel, uma menina de nove 
anos que é entregue para adoção imediatamente a seguir ao funeral do seu irmão. 
E é precisamente no cemitério que rouba o seu primeiro livro: o Manual do Coveiro. 
Nessa altura, Liesel ainda não sabe ler e esse vai ser o seu projeto daí em diante: 
aprender a ler, para além de continuar a roubar livros.  

Ao longo da história, Liesel cruza-se com a morte três vezes, conseguindo escapar 
com vida nas duas primeiras. É a resiliência da menina que faz com que a morte se 
interesse por ela, acompanhando a sua vida com alguma admiração. 

Como não gostar desta morte? Julgo que me encantei por ela por achar que 
era assim que seria se a conhecesse realmente - uma espécie de ator que tem de 
desempenhar o seu papel e pronto.  

Sugiro a todos, aos alunos em particular, a leitura deste livro. Foi um dos livros 
mais marcantes e bonitos que tive o prazer de ler até hoje. 

p.s. Tenho para emprestar a quem quiser!

Maria Miguel Pavão 

Ilidia Quadrado
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Eu gosto de livros de viagens e, por isso, já li quase todos os livros do escritor 
e viajante Gonçalo Cadilhe. Em todos os seus livros que li a viagem e a escrita 
confundem-se. Gonçalo Cadilhe viaja por que escreve e escreve por que viaja. É um 
viajante e um contador de histórias. É alguém que já conheceu o mundo e tem tanto 
para partilhar que é um prazer ler os seus livros. 

Todavia, as viagens narradas nos seus livros não são apenas simples descrições 
de lugares, são esboços emocionais. Porque os lugares agem sobre nós e tornam-nos 
diferentes. E nós também agimos sobre os lugares, porque não os vemos sempre 
com os mesmos olhos.

Um dos seus livros, “Um lugar dentro de nós” acaba por ser isso mesmo. É um livro 
que vem repleto de aventura. Cada capítulo tem um país e uma história diferente. 
Cada página vem cheia de palavras que nos fazem desejar viver um bocadinho da 
vida que o escritor conseguiu ter como profissão e lhe permite trabalhar no grande 
escritório que é o mundo. A sua leitura leva a que surja aquele sentimento de querer 
fazer a mala e partir à descoberta, viajar sem horizontes e deixarmo-nos apaixonar 
por aquilo que a natureza e as pessoas têm de melhor para nos mostrar, o que é 
algo que é comum na escrita de Gonçalo Cadilhe. Cada capítulo, cada viagem e cada 
fotografia deste livro são únicos e exigem um momento de reflexão, um momento 
para parar e pensar “e se fosse eu?”

Depois de conhecer tanta diversidade o autor interroga-se se enquanto seres 
humanos é mais o que nos une ou o que nos divide. O autor diz-nos que “Viajar é 
comparar, adquirir novas perspetivas sobre a nossa realidade. Ganhamos distância 
sobre nós próprios, aprendemos a relativizar. Crescemos. Melhoramos. Viajar é 
investir no melhor que cada um traz em si”.

Para Gonçalo Cadilhe a condição de viajante implica responsabilidade, 
solidariedade, solidão, curiosidade sobre o que está para além do horizonte, 
prazer do olhar, “construção de um imaginário, ritual de crescimento e superação”, 
obstáculo a superar. Mas o que faz de alguém um grande viajante é se durante a 
viagem encontrou o lugar que estava dentro de si.

O tema viagens é sempre inspirador e motiva-nos a ler, ainda mais quando é 
repleto de fotos incríveis, como é o caso dos livros de Gonçalo Cadilhe.

WENZEL, Brendan - Todos eles viram um gato. Lisboa : Edicare Editora, 2016. [40 
p.]. ISBN 978-989-679-410-1

O livro aborda as diversas maneiras como os outros nos vêem, tendo diferentes 
perceções a nosso respeito. Uma experiência de observação visual-cognitiva em que 
um gato é visto, simultaneamente, pelos olhos de uma criança, um cão, uma raposa, 
um peixe, um rato, um pássaro, uma pulga, uma cobra, uma doninha, uma minhoca 
e um morcego; cada qual vendo-o à sua maneira. Por fim, surpreendentemente, o 
próprio gato observa-se nas águas de um lago e, nem aí, se revê como realmente é, 
pois a imagem que lhe surge é desfocada. Ou seja, trata-se de uma metáfora muito 
bem urdida, sob o género da literatura infantil, indo ao encontro do pensamento de 
Gabri Ródenas, quando este afirma que «A origem da maior parte dos seus conflitos 
[referindo-se às personagens que criou para o livro “A avó que percorreu o mundo de 
bicicleta”] residia na diferença entre o que eram na realidade, aquilo que acreditavam 
que eram e o que imaginavam que o mundo pensava que eram. A separação em 
relação a elas mesmas e aos outros constituía o verdadeiro problema.» (p. 93). 

“Todos eles viram um gato” está organizado de forma a que cada ilustração seja 
acompanhada por uma pequena frase que, possuindo sempre a mesma estrutura, 
do começo ao fim do livro, acaba por criar um ritmo cadenciado, porém não 
monótono. Normalmente, a técnica da repetição agrada às crianças mais pequenas, 
as quais (muitas vezes) antecipam a próxima frase, com a anterior. Esse “jogo”, no 
caso deste livro, também serve para nos fazer lembrar o sem-número de vidas que 
os gatos podem ter (segundo a crença das 7 vidas). O texto que B. Wenzel escreveu 
e ilustrou destina-se a quem pretenda enveredar pelo autoconhecimento, na senda 
do desenvolvimento pessoal, sabendo que cada qual nos vê à sua imagem, podendo 
nós sermos queridos para uns (aos olhos da criança), temidos para outros (aos olhos 
do rato), deliciosos para uns quantos (cão, cobra) ou, ainda, estranhos para outros 
mais (minhoca, morcego, etc.). O autor (Brendan Wenzel) é ilustrador de profissão, 
formado pelo Pratt Institute e vive em Nova Iorque (EUA).
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- livros

Marco Luís

Viajar serve essencialmente para comparar. 
Descobrir o que nos separa e o que nos une como seres humanos.
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Carlos Lobão

HOJE, SUGIRO EU…

A leitura faz parte integrante dos meus hábitos desde criança e, de facto, não 
encontro melhor forma de “alimentar o espírito”! É todo um mundo de emoções e de 
imaginação que se abre cada vez que se folheia um livro! Neste caso, não é exceção... 
por isso, sugiro a leitura do livro A Vida no Campo de Joel Neto. 

Ler A Vida no Campo I e II é contactar com a realidade do dia a dia de alguém 
que sente tudo o que o rodeia de uma maneira singular e inspiradora. Dentro do 
registo autobiográfico, estes dois volumes são, sem dúvida, uma maneira de aceder 
ao interior do seu autor, ao contactar com as gentes da sua terra, ao voltar às raízes 
de uma terra em que a Natureza oferece a paz e a energia para encarar o quotidiano 
do escritor. 

São vários os momentos em que me emociono com a simplicidade dos encontros 
que nos convidam a relembrar a nossa própria infância, as nossas tradições, os nossos 
lugares, enfim, o sentir do ilhéu! 

Hoje, sugiro eu…
Não sou poeta, mas gosto de poesia.
Não sou escritor, mas gosto de escrever sobre as “coisas” (no tempo e no espaço).
Por isso, recomendo três livros por aquilo que me ajudaram a ser melhor pessoa, 

mais consciente do mundo e dos homens.
O romance queirosiano A Cidade e as Serras. O gosto por um mundo – o campo, 

que hoje, por viver na cidade, recordo com nostalgia, e que partilho, mas que estou 
sempre a espreitar. E como alguém disse “espreitar não faz mal”.

O livro de poesia Fui ao Mar Buscar Laranjas, do meu saudoso e ilustre amigo, 
já desaparecido do nosso convívio, o florentino Pedro da Silveira. Fez-me perceber 
melhor o que sou, e o que gosto de ser: Ilhéu, filho da lava quente de vulcões 
adormecidos, e de uma ilha que, como escreveu, “era o rosto ancorado da civilização! 
[…] a maior pequena cidade do Mundo!”

O livro que outros escreveram sobre um homem que nada escreveu. Uma vez, 
diz-nos o evangelista, limitou-se a escrever no chão quando acusavam a adúltera. Ao 
levantar-se pediu, simplesmente, que quem não tivesse pecado, atirasse a primeira 
pedra. Um livro que nos fala do que falta cada vez mais no nosso tempo: de valores 
e de amor: a Bíblia.

Concluo dizendo que o prazer de pensar, de ler e de escrever não são coisas de 
ociosos. São coisas dos homens. Potencializam o homem. Só o melhora e ao Mundo,

Um livro só se torna livro quando é Lido. Se não for. Apenas um conjunto de 
folhas com letras.

Hoje, sugiro o livro A Rapariga que Roubava Livros

A Rapariga que Roubava Livros, de Markus Zusak, é um dos livros mais 
extraordinários que eu já li. A história é contada por um narrador muito interessante 
e, no mínimo, original: a morte. Sim, essa mesma em quem estão a pensar: A morte. 

Já imaginaram como será a morte a contar uma história? Eu nunca tinha pensado 
nisso, mas já tinha pensado noutra coisa: como seria estar frente a frente com a 
morte e conhecê-la (atenção que quando digo “conhecê-la” não é como sinónimo de 
morrer). O que eu gostava era de conversar com ela, saber como é, de que cor é, se 
se faz acompanhar de instrumentos arrepiantes, se cheira mal, se tem corpo, se tem 
algum tipo de prazer em fazer o que faz ou se é apenas uma espécie de trabalho. 
Gostava de lhe perguntar como se sente depois de ceifar uma vida (andará de foice?). 
Será que sente alguma coisa? Terá algum tipo de empatia pelas suas vítimas? Alguma 
vez pensou em fazer greve? Despedir-se? Tem patrão?

As perguntas são estranhas, eu sei, mas não se esqueçam que, afinal, sou 
professora de Filosofia, portanto faço muitas e estranhas questões. 

Voltemos ao livro.
Foi a morte, logo na primeira página, que me cativou para a leitura deste livro. 

Conhecemos uma morte bastante simpática, embora profissional no que diz respeito 
à execução do seu trabalho, se é que me entendem. Apesar desta última caraterística, 
o facto é que é mesmo simpática. Portanto, não é difícil adivinhar por que razão me 
encantei por esta morte. 

Através dos olhos da morte, somos levados para a Alemanha da Segunda Guerra 
Mundial, cenário mais do generoso no que diz respeito a vítimas mortais. É neste 
quadro que encontramos a personagem principal, Liesel, uma menina de nove 
anos que é entregue para adoção imediatamente a seguir ao funeral do seu irmão. 
E é precisamente no cemitério que rouba o seu primeiro livro: o Manual do Coveiro. 
Nessa altura, Liesel ainda não sabe ler e esse vai ser o seu projeto daí em diante: 
aprender a ler, para além de continuar a roubar livros.  

Ao longo da história, Liesel cruza-se com a morte três vezes, conseguindo escapar 
com vida nas duas primeiras. É a resiliência da menina que faz com que a morte se 
interesse por ela, acompanhando a sua vida com alguma admiração. 

Como não gostar desta morte? Julgo que me encantei por ela por achar que 
era assim que seria se a conhecesse realmente - uma espécie de ator que tem de 
desempenhar o seu papel e pronto.  

Sugiro a todos, aos alunos em particular, a leitura deste livro. Foi um dos livros 
mais marcantes e bonitos que tive o prazer de ler até hoje. 

p.s. Tenho para emprestar a quem quiser!

Maria Miguel Pavão 

Ilidia Quadrado
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“Hoje, sugiro eu…”

A leitura de um cântico, que soa ao canto do próprio mundo. Um cântico de 
amor, nome que designa o enigma que não sabemos decifrar. Um cântico que canta 
a beleza e a autenticidade, num tempo em que a (com) vivência e o sentir poético há 
muito desapareceu da nossa vida e, em particular, das escolas. Quando, na correria 
dos dias, nos deixamos abater pelo cansaço e o rosto é uma máscara inexpressiva. 
Quando a autenticidade é um conceito vazio e o sentido se esgota no culto da 
aparência e do consumo. Quando os sentimentos poéticos e estéticos se convertem 
em retórica estéril… 

Cântico do amor
“Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
se não tiver amor, sou como um bronze que soa
ou um címbalo que retine.
Ainda que eu tenha o dom da profecia
e conheça todos os mistérios e toda a ciência,
ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas,
se não tiver amor, nada sou.
Ainda que eu distribua todos os meus bens
e entregue o meu corpo para ser queimado,
se não tiver amor, de nada me aproveita.
O amor é paciente,
o amor é prestável,
não é invejoso,
não é arrogante nem orgulhoso,
nada faz de inconveniente,
não procura o seu próprio interesse,
não se irrita nem guarda ressentimento.
Não se alegra com a injustiça,
mas rejubila com a verdade.
Tudo desculpa, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta.
O amor jamais passará.
As profecias terão o seu fim,
o dom das línguas terminará
e a ciência vai ser inútil.
Pois o nosso conhecimento é imperfeito
e também imperfeita é a nossa profecia.
Mas, quando vier o que é perfeito,
o que é imperfeito desaparecerá.
Quando eu era criança,
falava como criança,
pensava como criança,
raciocinava como criança.
Mas, quando me tornei homem,
deixei o que era próprio de criança.
Agora, vemos como num espelho,
de maneira confusa;
depois, veremos face a face.
Agora, conheço de modo imperfeito;
depois, conhecerei como sou conhecido.
Agora permanecem estas três coisas:
a fé, a esperança e o amor;
mas a maior de todas é o amor.
 
             Carta de S. Paulo aos Coríntios.

Mataram a cotovia de Harper Lee
 
Vivemos num mundo que devia ser mais tolerante, em que já não nos devíamos 

deixar devorar pelo que os outros pensam, pelo que “sempre foi assim”, um mundo 
em que todos os dias se denuncia a violência e em que essa violência não recua. 

Talvez por isso sugira um livro que não é recente, que até já foi proibido várias 
vezes, por se considerar que tinha um conteúdo inadequado, mas que era e continua 
a ser um livro que nos obriga a pensar, que nos diz que é preciso olharmos o mundo 
com olhos de ver, perceber que não somos todos iguais e que a cor da pele ainda faz 
a diferença, infelizmente. 

Porquê Mataram a Cotovia? Talvez porque pelos olhos de Atticus Finch e da filha 
descobrimos que compactuar com quem é racista é validar essa opção, que ser 
indiferente é permitir que os outros nos imponham o que pensam e o que querem, 
que as escolhas que fazemos na vida nos podem impor consequências, mas que 
devemos ser capazes de seguir o que a consciência nos exige, mesmo que isso seja 
difícil. Compreender sobretudo que há violências terríveis, imperdoáveis, mas que 
combater uma injustiça com outra injustiça não torna nenhuma mais justa.

Porquê  Mataram a Cotovia? Porque gosto de Scout, da sua versão maria-rapaz 
e da forma como se interroga sobre o mundo, porque os livros são feitos para nos 
desafiarem e nos ajudarem a crescer e é isto que este livro faz. 

Aconselhar um livro é sempre um risco, porque cada um lê com a vida que teve, 
mas este é um livro que nos pode falar por um milhão de razões: porque temos outra 
cor de pele, porque já fomos vítima de violência, porque nem sempre percebemos o 
mundo que nos rodeia, porque acreditamos que devemos aceitar as consequências 
das nossas escolhas...

Catarina Azevedo

Maria do Céu Brito

Adalberto Branco

10

Carta de S. Paulo aos Coríntios.

O Último Caçador
Nicolas Vanier
 

O interesse pelas questões ambientais (em especial no âmbito da ética) teve 
início da década de 60 do século XX e está associado à crescente tomada de 
consciência dos efeitos das atividades humanas sobre o estado da Terra. A redução 
da camada de ozono que protege o planeta da radiação ultravioleta, a produção 
de quantidades crescentes de lixos tóxicos com origem industrial ou proveniente 
das centrais atómicas, a desflorestação da Amazónia e de outras áreas de floresta 
tropical, a extinção de numerosas espécies de animais e de plantas em terra e no 
mar – e a consequente redução da biodiversidade – ou o aumento da temperatura 
global, estão na linha da frente das preocupações ambientais. Além disso, os números 
crescentes da população humana (mais de 7 mil milhões de pessoas) e a previsão da 
sua duplicação nos próximos 50 anos colocam uma forte pressão sobre os limites da 
exploração da Terra que tende a aumentar.

O filme O Último Caçador, do realizador Nicolas Vanier, foi produzido em 2004 
com o apoio da World Wildlife Fund for Nature, uma organização não-governamental 
que tem como objetivo a promoção da conservação da natureza. O filme insere-se 
num conjunto de iniciativas de diferentes géneros que, nos últimos anos, no domínio 
científico, cultural e político, têm tentado chamar a atenção da opinião pública 
mundial e dos responsáveis políticos para os perigos decorrentes da degradação dos 
ecossistemas da Terra, bem como para a catástrofe ambiental que espera o planeta 
caso o ciclo destrutivo atual não sofra uma rápida inversão. Mas, ao contrário de 
outros autores, em vez de se centrar nos efeitos nocivos para o equilíbrio do planeta 
de algumas das atividades humanas (o esgotamento dos oceanos, a desflorestação, 
etc.), Nicolas Vanier prefere mostrar-nos o mundo natural em todo o seu esplendor 
e grandiosidade, fazendo-nos tomar consciência do que estaremos a destruir se não 
modificarmos já o nosso comportamento e adotarmos uma nova ética baseada no 
respeito pela natureza – inspirada, entre outros, em Aldo Leopold (ver abaixo).

Embora a procura de uma nova ética destinada a reorientar as relações dos seres 
humanos com a natureza esteja na ordem do dia, convém distinguir duas orientações. 

De um lado, estão os defensores de uma visão antropocêntrica da ética para a 
qual apenas contam os interesses dos seres humanos, incluindo os das gerações 
futuras. Do outro, estão os defensores de conceções éticas assentes numa extensão 
do conceito de obrigação moral que ultrapasse as fronteiras da espécie humana. As 
éticas não antropocêntricas podem ser agrupadas em três categorias principais: (a) 
a ética animal, que atribui valor moral aos animais sencientes; (b) a ética biocêntrica, 
que estende a noção de dignidade moral a todos os seres vivos, incluindo as plantas; 
(c) a ética da terra, que reconhece dignidade moral a entidades coletivas – ou 
totalidades – como as espécies e os ecossistemas (onde se incluem elementos não 
vivos como os rios, os solos e a atmosfera). A visão proposta pelo filme de Vanier 
insere-se nesta última posição.

A ética antropocêntrica baseia-se na ideia de que as nossas obrigações morais 
incluem apenas os outros seres humanos. A degradação do ambiente natural é, a 
longo prazo, contrária aos nossos interesses, e garantir os nossos interesses a longo 
prazo é o mesmo que proporcionar às gerações futuras um ambiente natural onde 
valha a pena viver. Utilizar os recursos naturais com moderação é uma questão de 
justiça na distribuição dos benefícios que deles resultam – não apenas para os que 
hoje vivem, mas também para as futuras gerações. A ideia de desenvolvimento 
(humano) sustentável tem origem nesta preocupação.

A utilização sustentável dos recursos naturais destina-se a satisfazer as 
necessidades do presente sem colocar em causa a possibilidade de as futuras 
gerações satisfazerem as suas, pelo menos numa igual medida. Daí que uma 
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política de desenvolvimento sustentável é tudo o que precisaríamos para uma justa 
distribuição dos recursos e a preservação do planeta. Esta proposta está, no entanto, 
sujeita a algumas dificuldades. O desenvolvimento atual tem dependido de fontes 
de energia não renováveis, como o petróleo. Se não quisermos que as futuras 
gerações tenham menos recursos para satisfazer as suas necessidades do que nós, 
as nossas escolhas sobre as fontes de energia a utilizar têm de ser revistas. Por outro 
lado, o aumento da população deixa-nos face a duas alternativas: ou mantemos 
o nível de consumo e reduzimos as possibilidades de a prazo dispormos de um 
planeta saudável, ou reduzimos o nível de consumo atual de modo a não gastarmos 
mais do que o necessário para sustentar o dobro da atual população mundial (que 
duplicará daqui a 50 anos). Não somos responsáveis pelo número de seres humanos 
que habitarão a Terra daqui a 50 anos. Assim, como defender que temos obrigações 
morais para com eles?

A ética antropocêntrica enfrenta ainda um problema mais geral, que advém de 
se considerar a natureza apenas como uma fonte de recursos para a satisfação das 
necessidades humanas. Richard Sylvan (como outros autores) tem argumentado que 
a natureza não tem apenas valor instrumental. Se, por hipótese absurda, os últimos 
homens a habitar a Terra destruíssem o planeta causando uma catástrofe nuclear de 
dimensão global, a sua atitude seria eticamente monstruosa. Milhões de seres vivos 
seriam destruídos e o planeta ficaria mais pobre. A natureza não tem apenas valor 
instrumental: tem valor em si mesma.

A ideia de que todos os organismos vivos têm valor intrínseco está na origem da 
ética biocêntrica de Paul Taylor. Os seres humanos teriam, pois, o dever de respeitar as 
diferentes formas de vida que constituem a comunidade biótica da Terra. 

A preservação da comunidade biótica constitui um fim em si mesmo, e não 
apenas um meio para satisfazer as necessidades humanas. Todos os seres vivos 
possuem um bem que lhes é próprio e, nessa medida, um interesse (que pode não ser 
consciente) em dispor desse bem. O respeito pelo bem próprio de cada organismo 
vivo constitui o elemento central na atitude de respeito pela natureza. Este bem 
próprio é aquilo que favorece o pleno florescimento das suas capacidades biológicas 
ao longo do ciclo de vida. Uma árvore não tem consciência do que possa acontecer-
lhe em virtude das modificações do seu habitat. Mas algumas mudanças podem 
impedir (e outras favorecer) o seu florescimento.     

A ética da terra, de Aldo Leopold, tem origem numa representação da biosfera 
terrestre como um sistema integrado onde a totalidade dos organismos que 
habitam o planeta evoluiu conjuntamente a partir de outras espécies já extintas. 
Esta evolução conjunta de diferentes espécies nos ecossistemas do planeta reflete 
a sua interdependência. Um ecossistema (ou a comunidade biótica enquanto tal) 
pode ser comparado com um organismo constituído por milhões de células com 
funções diferenciadas que só se mantém saudável se cada uma das suas partes 
executar adequadamente as tarefas especiais que lhe são próprias. A preservação 
dos organismos individuais depende, portanto, da preservação dos ecossistemas 
enquanto tais. Esta preocupação reflete-se no princípio da ética da terra: «Uma 
coisa está certa quando tende a preservar a integridade, estabilidade e beleza 
da comunidade biótica. Está errada quando tem a tendência inversa.» Ao atribuir 
valor intrínseco a totalidades como os ecossistemas ou as espécies, e não apenas 
aos organismos individuais que neles habitam, a ética da terra difere das éticas 
tradicionais pelo seu caráter holista. 

O filme de Nicolas Vanier é um apologista desta visão integrada da vida na Terra. 

Paulo Ruas

- FILMES
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“Hoje, sugiro eu…”

A leitura de um cântico, que soa ao canto do próprio mundo. Um cântico de 
amor, nome que designa o enigma que não sabemos decifrar. Um cântico que canta 
a beleza e a autenticidade, num tempo em que a (com) vivência e o sentir poético há 
muito desapareceu da nossa vida e, em particular, das escolas. Quando, na correria 
dos dias, nos deixamos abater pelo cansaço e o rosto é uma máscara inexpressiva. 
Quando a autenticidade é um conceito vazio e o sentido se esgota no culto da 
aparência e do consumo. Quando os sentimentos poéticos e estéticos se convertem 
em retórica estéril… 

Cântico do amor
“Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
se não tiver amor, sou como um bronze que soa
ou um címbalo que retine.
Ainda que eu tenha o dom da profecia
e conheça todos os mistérios e toda a ciência,
ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas,
se não tiver amor, nada sou.
Ainda que eu distribua todos os meus bens
e entregue o meu corpo para ser queimado,
se não tiver amor, de nada me aproveita.
O amor é paciente,
o amor é prestável,
não é invejoso,
não é arrogante nem orgulhoso,
nada faz de inconveniente,
não procura o seu próprio interesse,
não se irrita nem guarda ressentimento.
Não se alegra com a injustiça,
mas rejubila com a verdade.
Tudo desculpa, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta.
O amor jamais passará.
As profecias terão o seu fim,
o dom das línguas terminará
e a ciência vai ser inútil.
Pois o nosso conhecimento é imperfeito
e também imperfeita é a nossa profecia.
Mas, quando vier o que é perfeito,
o que é imperfeito desaparecerá.
Quando eu era criança,
falava como criança,
pensava como criança,
raciocinava como criança.
Mas, quando me tornei homem,
deixei o que era próprio de criança.
Agora, vemos como num espelho,
de maneira confusa;
depois, veremos face a face.
Agora, conheço de modo imperfeito;
depois, conhecerei como sou conhecido.
Agora permanecem estas três coisas:
a fé, a esperança e o amor;
mas a maior de todas é o amor.
 
             Carta de S. Paulo aos Coríntios.

Mataram a cotovia de Harper Lee
 
Vivemos num mundo que devia ser mais tolerante, em que já não nos devíamos 

deixar devorar pelo que os outros pensam, pelo que “sempre foi assim”, um mundo 
em que todos os dias se denuncia a violência e em que essa violência não recua. 

Talvez por isso sugira um livro que não é recente, que até já foi proibido várias 
vezes, por se considerar que tinha um conteúdo inadequado, mas que era e continua 
a ser um livro que nos obriga a pensar, que nos diz que é preciso olharmos o mundo 
com olhos de ver, perceber que não somos todos iguais e que a cor da pele ainda faz 
a diferença, infelizmente. 

Porquê Mataram a Cotovia? Talvez porque pelos olhos de Atticus Finch e da filha 
descobrimos que compactuar com quem é racista é validar essa opção, que ser 
indiferente é permitir que os outros nos imponham o que pensam e o que querem, 
que as escolhas que fazemos na vida nos podem impor consequências, mas que 
devemos ser capazes de seguir o que a consciência nos exige, mesmo que isso seja 
difícil. Compreender sobretudo que há violências terríveis, imperdoáveis, mas que 
combater uma injustiça com outra injustiça não torna nenhuma mais justa.

Porquê  Mataram a Cotovia? Porque gosto de Scout, da sua versão maria-rapaz 
e da forma como se interroga sobre o mundo, porque os livros são feitos para nos 
desafiarem e nos ajudarem a crescer e é isto que este livro faz. 

Aconselhar um livro é sempre um risco, porque cada um lê com a vida que teve, 
mas este é um livro que nos pode falar por um milhão de razões: porque temos outra 
cor de pele, porque já fomos vítima de violência, porque nem sempre percebemos o 
mundo que nos rodeia, porque acreditamos que devemos aceitar as consequências 
das nossas escolhas...

Catarina Azevedo

Maria do Céu Brito

Adalberto Branco
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O Último Caçador
Nicolas Vanier
 

O interesse pelas questões ambientais (em especial no âmbito da ética) teve 
início da década de 60 do século XX e está associado à crescente tomada de 
consciência dos efeitos das atividades humanas sobre o estado da Terra. A redução 
da camada de ozono que protege o planeta da radiação ultravioleta, a produção 
de quantidades crescentes de lixos tóxicos com origem industrial ou proveniente 
das centrais atómicas, a desflorestação da Amazónia e de outras áreas de floresta 
tropical, a extinção de numerosas espécies de animais e de plantas em terra e no 
mar – e a consequente redução da biodiversidade – ou o aumento da temperatura 
global, estão na linha da frente das preocupações ambientais. Além disso, os números 
crescentes da população humana (mais de 7 mil milhões de pessoas) e a previsão da 
sua duplicação nos próximos 50 anos colocam uma forte pressão sobre os limites da 
exploração da Terra que tende a aumentar.

O filme O Último Caçador, do realizador Nicolas Vanier, foi produzido em 2004 
com o apoio da World Wildlife Fund for Nature, uma organização não-governamental 
que tem como objetivo a promoção da conservação da natureza. O filme insere-se 
num conjunto de iniciativas de diferentes géneros que, nos últimos anos, no domínio 
científico, cultural e político, têm tentado chamar a atenção da opinião pública 
mundial e dos responsáveis políticos para os perigos decorrentes da degradação dos 
ecossistemas da Terra, bem como para a catástrofe ambiental que espera o planeta 
caso o ciclo destrutivo atual não sofra uma rápida inversão. Mas, ao contrário de 
outros autores, em vez de se centrar nos efeitos nocivos para o equilíbrio do planeta 
de algumas das atividades humanas (o esgotamento dos oceanos, a desflorestação, 
etc.), Nicolas Vanier prefere mostrar-nos o mundo natural em todo o seu esplendor 
e grandiosidade, fazendo-nos tomar consciência do que estaremos a destruir se não 
modificarmos já o nosso comportamento e adotarmos uma nova ética baseada no 
respeito pela natureza – inspirada, entre outros, em Aldo Leopold (ver abaixo).

Embora a procura de uma nova ética destinada a reorientar as relações dos seres 
humanos com a natureza esteja na ordem do dia, convém distinguir duas orientações. 

De um lado, estão os defensores de uma visão antropocêntrica da ética para a 
qual apenas contam os interesses dos seres humanos, incluindo os das gerações 
futuras. Do outro, estão os defensores de conceções éticas assentes numa extensão 
do conceito de obrigação moral que ultrapasse as fronteiras da espécie humana. As 
éticas não antropocêntricas podem ser agrupadas em três categorias principais: (a) 
a ética animal, que atribui valor moral aos animais sencientes; (b) a ética biocêntrica, 
que estende a noção de dignidade moral a todos os seres vivos, incluindo as plantas; 
(c) a ética da terra, que reconhece dignidade moral a entidades coletivas – ou 
totalidades – como as espécies e os ecossistemas (onde se incluem elementos não 
vivos como os rios, os solos e a atmosfera). A visão proposta pelo filme de Vanier 
insere-se nesta última posição.

A ética antropocêntrica baseia-se na ideia de que as nossas obrigações morais 
incluem apenas os outros seres humanos. A degradação do ambiente natural é, a 
longo prazo, contrária aos nossos interesses, e garantir os nossos interesses a longo 
prazo é o mesmo que proporcionar às gerações futuras um ambiente natural onde 
valha a pena viver. Utilizar os recursos naturais com moderação é uma questão de 
justiça na distribuição dos benefícios que deles resultam – não apenas para os que 
hoje vivem, mas também para as futuras gerações. A ideia de desenvolvimento 
(humano) sustentável tem origem nesta preocupação.

A utilização sustentável dos recursos naturais destina-se a satisfazer as 
necessidades do presente sem colocar em causa a possibilidade de as futuras 
gerações satisfazerem as suas, pelo menos numa igual medida. Daí que uma 
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política de desenvolvimento sustentável é tudo o que precisaríamos para uma justa 
distribuição dos recursos e a preservação do planeta. Esta proposta está, no entanto, 
sujeita a algumas dificuldades. O desenvolvimento atual tem dependido de fontes 
de energia não renováveis, como o petróleo. Se não quisermos que as futuras 
gerações tenham menos recursos para satisfazer as suas necessidades do que nós, 
as nossas escolhas sobre as fontes de energia a utilizar têm de ser revistas. Por outro 
lado, o aumento da população deixa-nos face a duas alternativas: ou mantemos 
o nível de consumo e reduzimos as possibilidades de a prazo dispormos de um 
planeta saudável, ou reduzimos o nível de consumo atual de modo a não gastarmos 
mais do que o necessário para sustentar o dobro da atual população mundial (que 
duplicará daqui a 50 anos). Não somos responsáveis pelo número de seres humanos 
que habitarão a Terra daqui a 50 anos. Assim, como defender que temos obrigações 
morais para com eles?

A ética antropocêntrica enfrenta ainda um problema mais geral, que advém de 
se considerar a natureza apenas como uma fonte de recursos para a satisfação das 
necessidades humanas. Richard Sylvan (como outros autores) tem argumentado que 
a natureza não tem apenas valor instrumental. Se, por hipótese absurda, os últimos 
homens a habitar a Terra destruíssem o planeta causando uma catástrofe nuclear de 
dimensão global, a sua atitude seria eticamente monstruosa. Milhões de seres vivos 
seriam destruídos e o planeta ficaria mais pobre. A natureza não tem apenas valor 
instrumental: tem valor em si mesma.

A ideia de que todos os organismos vivos têm valor intrínseco está na origem da 
ética biocêntrica de Paul Taylor. Os seres humanos teriam, pois, o dever de respeitar as 
diferentes formas de vida que constituem a comunidade biótica da Terra. 

A preservação da comunidade biótica constitui um fim em si mesmo, e não 
apenas um meio para satisfazer as necessidades humanas. Todos os seres vivos 
possuem um bem que lhes é próprio e, nessa medida, um interesse (que pode não ser 
consciente) em dispor desse bem. O respeito pelo bem próprio de cada organismo 
vivo constitui o elemento central na atitude de respeito pela natureza. Este bem 
próprio é aquilo que favorece o pleno florescimento das suas capacidades biológicas 
ao longo do ciclo de vida. Uma árvore não tem consciência do que possa acontecer-
lhe em virtude das modificações do seu habitat. Mas algumas mudanças podem 
impedir (e outras favorecer) o seu florescimento.     

A ética da terra, de Aldo Leopold, tem origem numa representação da biosfera 
terrestre como um sistema integrado onde a totalidade dos organismos que 
habitam o planeta evoluiu conjuntamente a partir de outras espécies já extintas. 
Esta evolução conjunta de diferentes espécies nos ecossistemas do planeta reflete 
a sua interdependência. Um ecossistema (ou a comunidade biótica enquanto tal) 
pode ser comparado com um organismo constituído por milhões de células com 
funções diferenciadas que só se mantém saudável se cada uma das suas partes 
executar adequadamente as tarefas especiais que lhe são próprias. A preservação 
dos organismos individuais depende, portanto, da preservação dos ecossistemas 
enquanto tais. Esta preocupação reflete-se no princípio da ética da terra: «Uma 
coisa está certa quando tende a preservar a integridade, estabilidade e beleza 
da comunidade biótica. Está errada quando tem a tendência inversa.» Ao atribuir 
valor intrínseco a totalidades como os ecossistemas ou as espécies, e não apenas 
aos organismos individuais que neles habitam, a ética da terra difere das éticas 
tradicionais pelo seu caráter holista. 

O filme de Nicolas Vanier é um apologista desta visão integrada da vida na Terra. 

Paulo Ruas

- FILMES
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Escrito e realizado por Giuseppe Tornatore, Cinema Paraíso (1988) é o filme da 
minha vida porque nele eu sou protagonista.

Explico-me: a ação do filme desenrola-se numa aldeia italiana dos anos 50 do século 
passado, e conta a história de um miúdo, Toto, que vive fascinado pelo cinema, mantendo 
uma relação de grande amizade com Alfredo (magnificamente interpretado por Philippe 
Noiret), o projeccionista de uma casa de espectáculos chamada Cinema Paradiso. 

Acreditem: aquele miúdo sou eu! Tal como Toto, também eu fui uma criança 
bisonha para quem o cinema era o fascínio e o sortilégio que me restavam. E foi 
através da 7ª arte que, a viver nos estreitos limites de uma pequena ilha (Graciosa) 
e sem acesso à televisão, também eu despertei para o conhecimento das coisas, da 
vida e do mundo.

O cinema era, então, uma experiência de sonho, uma entrada no reino da 
fantasia, que não residia apenas nas histórias que via no écran, mas nos próprios 
instrumentos que davam vida às imagens. E quem me ajudou a cimentar esse amor 
pelas fitas foi o sr. Belchior, projeccionista da velha casa de espectáculos da vila da 
minha infância. Ele era exactamente o Alfredo do filme, pois com ele estabeleci a 
mesma cumplicidade e a mesma estima profunda e recíproca. Eu faltava à escola só 
para o ver, na sua oficina, enredado em fitas e bobines, a rebobinar o filme que havia 
passado na noite anterior. De vez em quando a fita rebentava e era preciso cortar 
e depois colar os fotogramas. Eu guardava, religiosamente, os que caíam no chão, 
coleccionando-os numa caixinha de supositórios da minha avó.

Homem generoso, o sr. Belchior, em noites de cinema, deixava-me entrar na 
cabine de projecção. Aquele era um espaço sagrado, onde se destacava a valiosíssima 
máquina de projectar, cujas entranhas causavam em mim um profundo espanto. Tal 
como Alfredo, o sr. Belchior, com gestos meticulosos, fazia deslizar a fita por labirintos 
de prismas, espelhos, lentes, obturadores, diafragmas, rodas e rodinhas… Depois 
fechava a portinhola e ouvia-se o trac-trac do movimento circular da fita. Apagavam-
se as luzes, rompia um sururu na sala. Com truques de mágico, ele caprichava na 
focagem. E aquele tremelicante feixe de luz que saía da lente exercia em mim um 
imenso fascínio. Era então que eu subia para um banco para chegar ao postigo e, 
deslumbrado – tal e qual Toto – regalava-me com os murros do John Whayne, os tiros 
do Humphrey Bogart, os sorrisos de Clark Gable, os músculos de Charlton Heston, os 
olhos de Kim Novak, os beijos de Ingrid Bergman… 

E foi assim, empoleirado numa cabine de projecção, que aprendi a descobrir e a 
inventar o mundo. Um dia percebi que, afinal, a vida não era como o cinema. Nesse 
dia chorei perdidamente, mas em mim nunca mais se perdeu o encanto do celulóide.

Cinema Paraíso,
o filme da minha vida

Victor Rui Dores

O que é para 
mim 
a Filosofia? 

Quando temos 15 anos acontecem coisas maravilhosas com o nosso pensamento. 
É como se descobríssemos, pela primeira vez, que somos capazes de pensar por 
nós próprios, de forma autónoma e livre.  Ora, no 10º ano há uma disciplina que os 
alunos conhecem pela primeira vez e que parece contribui para que este fenómeno 
aconteça: a Filosofia.  Quando questionados sobre «O que é para mim a Filosofia?», 
e após dois meses de aulas, alunos do 10º ano apresentaram propostas bem 
interessantes e, algumas delas, bastante originais. Apresentamos, aqui, algumas 
delas.As respostas mais repetidas foram: “fazer filosofia é pensar fora da caixa” e “é 
ser antidogmático”. Outras definições foram mais metafóricas: 

- Um filósofo é como uma pessoa que faz longas caminhadas: “às vezes o caminho 
apresenta obstáculos, mas eles podem ser superados e entendidos como desafios à 
nossa inteligência.”

- Fazer filosofia é como ”usar uma chave para nos libertarmos de um par de algemas, 
que é como quem diz, libertarmo-nos da ignorância”. 

- É como “usar uma lanterna para nos iluminar o caminho. Ninguém gosta de viver 
às escuras!“

- É “como o infinito, porque é uma constante de perguntas e respostas e novas 
perguntas e novas respostas…“

E termino com, provavelmente, a mais imprevisível das respostas: 
“A Filosofia é como o meu telemóvel: habituei-me a ele de tal maneira que já não 

consigo viver sem ele. O mesmo me aconteceu com a Filosofia: depois de a conhecer, 
já não vivo sem ela! No entanto, entre o meu telemóvel e a Filosofia há uma diferença 
muito grande: o primeiro custa-me muito dinheiro e a segunda é de graça!“ 

Prof. Mª Miguel Pavão e turmas C, E e F do 10º ano

Rodrigo Faria
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