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Os últimos cartuchos foram já
queimados e o ano letivo chegou
ao fim. Para alguns alunos, o
próximo ano não vai ser muito
diferente. Vão ter um ou dois
professores diferentes, outros vão
acompanhar a turma, mas os
colegas serão os mesmos, a escola
será a mesma.
Para outros, a música vai ser
diferente. Alguns vão mudar de
escola. Podem vir das Lajes para
Santa Cruz, por exemplo, o que
para os miúdos é assunto bué
sério. Para os graúdos, é diferença
de alguns quilómetros; para os
pequenos, é a mudança de um
mundo para outro. Ainda me
lembro de tremer que nem varas
verdes quando passei para “o
ciclo”. Eram todos tão grandes e
eu era tão pequenina. E os
grandes pintavam-me a cara. E
tinha tantos professores. E tantos
colegas novos. ME-DO...
Também há os que vão fazer uma

mudança ainda maior: das Flores
para a universidade. Esta
mudança é ainda mais dramática
porque eles vão e a saia da mãe
fica atrás... Há quem reaja bem
logo no início: é a liberdade, é o
cinema, é o Bar Académico, é o
Parque Atlântico ou o Colombo!
Para outros, é o deixar a família
atrás, deixar o namorado, amigos.
É passar as noites sozinho, num
lugar diferente, grande e frio
demais para alguém que se criou
no calor de um casulo... Sem a
comida da mãe, sem conhecer
nada nem ninguém. É o querer
voltar para trás e andar no dilema
do outro: “não sei se vá, não sei se
fique...” Nem sempre é fácil. Ouvi,
certa vez, de uma amiga, que o
c aminho ma is di fícil era
geralmente o mais certo a seguir;
penso que o ditado assenta aqui
como uma luva. Embora nunca
tenha sido menina-da-mamã, acho
que foi quando saí para a

universidade que cresci. Tratava
eu da comida, tratava eu dos
transportes, tratava eu das
compras, tratava eu dos papéis,
tratava eu das viagens, tratava eu
da limpeza da casa, tratava eu de
tudo! Foi um estágio e peras para
a vida adulta. Aprende-se tanto!
Para os professores, o próximo ano
também vai ser de novidades.
Muita gente vai embora. Para os
substituir virão outros tantos
ilustres desconhecidos. Haverá,
portanto, vida nova para os que
vão, mas também para os que
ficam. Só sei que a sala dos
professores nunca mais será a
mesma.
P.S.- Este editorial vai de
encontro ao (e não ao encontro do)
novo acordo por uma simples
razão: o computador agora
sublinha-me a vermelho as
palavras que respeitam a antiga
grafia e eu não gosto. É só por
isso.
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A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E O CÁLCULO MENTAL
CONTINUARAM A DESAFIAR OS ALUNOS DA EBS DAS FLORES…
ção de situações problemáticas
desafiantes,
principalmente
junto
dos alunos do ensino básico,
tentando
envolver as camadas mais jovens.
Foram
elas o Problema
do mês, o Campeonato 5 MinuÀ semelhança do que tos de Cálculo Mental
tem acontecido nos anos ante- e o Canguru Matemáriores, o Departamento de tico sem Fronteiras
2012.

Matemática e Físico-Química
dinamizou, ao longo do ano
letivo, algumas atividades
com o principal objetivo de
incutir o gosto pela matemática e pelas ciências físicoquímicas, através da resolu-

No presente ano letivo,
o Campeonato 5 Minutos de Cálculo Mental
teve uma 2.ª edição,
desta feita a nível de
escola, envolvendo todos os
alunos do 5.º ao
8.º ano de escolaridade. Teve
como principais objetivos estimular o desenvolvimento do cálculo
mental e incentivar a
vertente lúdica na
aprendizagem da matemática. Para a fase
escola do 2.º ciclo foram apurados os alunos Ana Catarina
Costa, do 6.ºB; André
Cunha, do 6.ºB; André Reis, do 6.ºL; André Rodrigues, do
6.ºA; Francisco Freitas, do 5.ºSC; Gonçalo Dias, do 6.ºL; Leo-

nardo Câmara, do 6.ºA; Oriana Freitas, do 5.ºL; Pedro Lopes, do 5.ºSC; e Susana Silva,
do 5.ºL. O vencedor nesta ca-

tegoria foi o Francisco Freitas. Já para a fase escola do
3.º ciclo foram apurados os
alunos André Costa, do 7.ºA;

Ânia Viveiros, do 8.ºB; Henrique Freitas, do 7.ºB; Laura
Belo, do 7.ºB; Leandra Ambrósio, do 8.ºB; Pedro Almeida,
do 8.ºA; Ruben Vicente, do
8.ºA; e Teresa Moreiras, do
7.ºA. Nesta, o vencedor foi o
Ruben Vicente. A todos eles
muitos parabéns e continuação de bons cálculos!

Página 4

O Canguru Matemático
sem Fronteiras 2012 foi uma
atividade conjunta, desenvolvida pelo Departamento do
1ºCiclo e de Matemática e Físico
-Química, e que envolveu os alunos do 3.ºano pela primeira vez.
Alguns dos nossos alunos tiveram um ótimo desempenho, destacando-se em honrosas posi-
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ções a nível
nacional.
Começando
pela categoria
MiniEscolar
II
(3ºano
de

Moreiras, do 7ºA, destacaram-se
pelo seu 51.º e 174.º lugares nacionais, respetivamente. Os restantes participantes foram na
categoria Cadete (9.ºano) e na
Estudante (12.ºano) mas, nestas, o número de participantes

escolaridade), participaram
15
alunos, tendo o Diogo
Moreiras e o
Samuel Maciel, do 3.ºSC, ficado
respetivamente, nuns orgulhosos 81.º e 90.º lugar a nível nacional. Ao nível da categoria Mi-Escolar III (4.ºano de escolaridade), participaram 26 alunos e
a Marlene Costa do 4.ºA ficou
na 81.ª posição nacional. Já na
categoria Escolar (5.º e 6.º anos),
participaram 33 alunos, tendo o
Francisco Freitas e o
Pedro Lopes do 5ºSC
conseguido destaque nos
30.º e 96.º lugares nacionais,
respetivamente.
Ainda entre os mais jovens, registaram-se 22
participantes na categoria Benjamim (7.º e 8.º
anos). O Henrique Freitas, do 7º.B, e a Teresa

foi mais reduzido, de 3 e 1, respetivamente, não se verificando
nestes casos destaques a nível

nacional.
No próximo ano, as atividades vão continuar… não te
esqueças de participar!
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OPII
ente”, os alunos inspiraram-se numa
sereia a ofertar flores ao seu amado,
num cenário do fundo do mar, com
algas e peixinhos, uma baleia como
testemunho de um amor impossível e
a irreverência de um tunning, unindo
deste modo, o sonho e a modernidade.
É de salientar o espírito de grupo que
a turma revelou, bem como o interesse e empenho na realização de toda a
atividade.

A turma OPII desenvolveu, ao longo do ano letivo de 2011/2012, vários projetos para a realização de
uma pintura mural na sala de convívio dos alunos. Estes projetos foram realizados nas áreas curriculares disciplinares de Área de Projeto
Formativo e Expressão Artística
em interdisciplinaridade. Os alunos
começaram por fazer vários esboços
até chegarem ao resultado final.
Com o tema aglutinador “o AmbiProf. Maria José Gomes
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Últimas vontades
Quando eu me for, sejam felizes.
Mais explicitamente: logo no dia
exato em que eu me for, não deixem de ser felizes. Agora por
miúdos: eu quero mesmo que
me tratem com toda a cerimónia
e salamaleques a que tenho direito – ou não – é enquanto eu
estiver por cá. Quando atravessar os portões para o além, à
vontade, soldados.
A que respeito é isto? – perguntam vocês. Respondo: - Recentemente, foi uma pessoa especial
a inumar e é correto afirmar
que foi o dia mais longo e pesado da minha vida. Senti-me profundamente infeliz e – surpresa!
– não gostei. O meu desgosto
prendeu-se com a perda da pessoa, com o desamparo dos que
ficaram a sentir a sua falta,
mas também com o protocolo
inerente à situação. Se a privação da presença da pessoa já é
dor que chegue, porque é que
lhe acrescentam regras e preceitos bacocos a observar nestas
alturas que só nos apertam ainda mais o nó que já temos na
garganta? Ultrapassa-me.
Longe de querer desrespeitar as
crenças, os preceitos, os costumes e as vontades de quem quer
que seja, aqui vão as minhas
vontades. Valem o que valem e
cada um fará o que bem entender. Especialmente quando eu
já não estiver cá para meter
ninguém na linha.
Quando eu me for, vistam a cor
que vos apetecer. Se vos apetecer preto, seja. Mas quando eu
estiver lá em cima à direita do
Pai e à esquerda da avó Madalena, vou ficar bem mais contente

se olhar cá para baixo e vir um
desfile da Fátima Lopes em vez
de uma data de morcegos numa
casa mortuária. Mas fica mal...
Sinceramente, malta. Quem me
conhece sabe o desmedido desprezo que tenho pelo culto das
aparências. Quando eu ando de
carro (no meu e quando não sou
eu a conduzi-lo, obviamente), eu
meto os pés sobre o tablier. Eu
calço havaianas todo o ano. Eu
como ao lado dos homens em
dias de matança de porco. Eu
fico sentada na igreja quando
todos os outros se levantam. Eu
não sou politicamente correta
porque me dá calores. E eu detesto sentir calor. Voltando à
vaca fria, vistam o que vos der
na gana, porque eu não me vou
importar. Garanto-vos.
Quando eu me for, não precisam
comprar uma coroa de flores.
Mas fica bem... Pois fica. Mas
bastante mais bonito era se pegassem no balúrdio que iam arrotar por aquela rodela roxa e
branca que dali a 4 dias estaria
murcha e feia e fizessem alguma coisa mais edificante como
vestir alguém que precisasse ou
pagar as senhas do refeitório de
um miúdo que não comesse tantas vezes como aquelas que devia. E quem me conhece sabe
que eu não gosto de flores. Elas
só são bonitas em vasos, com
raiz, e, ainda assim, não são todas. Se fizerem muita questão,
eu não me ofendo. Mas dispenso. Mesmo.
Quando eu me for, meus amigos
menos próximos, não chaguem a
minha família e os meus amigos
mais próximos dissecando mil

vezes a história de como morri,
das dores excruciantes que eu
senti, da dor fulminante que
vocês sentem. Respeito, por favor. Por mim e pelos meus. Porque é como meter sal numa ferida! É excruciante, massacrante.
E não se enfiem lá em casa todo
o dia. Mas é costume... Lamento,
mas os vossos costumes não são
mais importantes que a dor dos
meus. A vossa presença não vai
substituir a minha ausência, vai
sublinhá-la. Então, como é que
mostram que se preocupam? –
perguntam vocês. É simples.
Em vida: tratem-me bem
(regiamente, s’il vous plaît); na
morte: mandem mensagem. Ou
um telefonema, quando muito.
Não, não é para mim! Desconfio
que não há rede do outro lado...
No entanto, quero já deixar bem
claro que aconselharei os meus
a não atenderem chamadas enquanto estiverem a curtir a sua
dor. Uma mensagem, sim. Passar aquele(s) dia(s) pendurado
ao telefone, definitivamente
não.
Quando eu me for, não faço
questão de uma missa. O enterro, até agradeço; agora, a missa... Só se quiserem, se acharem
que assim me garantem um lugarinho num lugar aprazível...
Mas eu, com muita pena minha,
não sou crente, não sou religiosa. Cuido que seria bem mais
feliz se acreditasse que esta vida é uma porta para um lugar
melhor, que a morte é a Primavera da vida... Não calculam a
minha agonia, o meu pavor
quando penso que vou passar a
eternidade no escuro, no nada.
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E deve fazer um calor terrível lá pessoas não me quereriam ver começa a fechar as torneiras da
em baixo. Já vos disse que de- triste. Não fico triste se não emoção é que eu estou a abrir a
testo calor, não disse?
olharem para mim.
minha. Há sempre a alternativa
Quando eu me for, escusam de Quando eu me for, não fiquem de contratarem meia dúzia de
olhar mais para mim. Se não em casa com vontade de ir à fes- carpideiras para dar um ar mais
vos fizer confusão olharem para ta. Que horror, morreu-lhe fula- trágico à ocasião mas eu não faum corpo frio, duro, inerte e sem no e no mesmo dia eu vi-o na ço gosto nisso. Aliás, muito bavida, olhem à vontade porque, festa... Se não tiverem vontade rulho perturba quem já está
assim como assim, já não vou de ir à festa, não vão. Se tive- perturbado. Se, como eu, forem
sentir-me observada. Se gosta- rem, vão. Simples assim. E na ruidosos a carpir, o truque é resrem assim tanto de mim que tasca comam iscas de fígado se- pirar fundo. Faz-se menos barusintam que querem ver-me pela cas e finas como solas de sapato lho e alivia na mesma.
última vez, força aí. Falando por
experiência, em 31 anos só vi
dois defuntos e quase posso dizer que o primeiro foi por engano. Já lá vão quase 15 anos desde o último avistamento e, podendo, não o repetiria porque só
o pensar nisso me faz mal. Acho
tão melhor guardar as memórias da pessoa a falar e a rir que
a dormir um sono que nós adivinhamos frio e solitário. Sei que
me sentiria mal se visse as pessoas naquela hora e sei que as

por mim. Ai, o que eu gosto de A sinopse de tudo isto é esta:
iscas... E coelho frito. E batatas façam o que vos ditar a conscifritas.
ência e o coração sem pensarem
Quando eu me for, chorem só se no protocolo e no que os vizinhos
tiverem vontade. Até porque vão dizer. É desta que me crucichorar sem vontade é muito difí- ficam, mas tenho que concordar
cil, dizem alguns actores. E po- com um conhecido que dizia que
dem rebentar alguma veia e aí a muita gente ia às mortuárias
desgraça era a dobrar. Se não
por causa dos vivos e não dos
chorarem, eu não me importo.
mortos. Assino em baixo.
Eu, por exemplo, demoro a processar este tipo de informação
referente a partidas definitivas.
Quando o restante pessoal já

7.º B
A turma B, do sétimo ano, realizou, na
disciplina de Ciências Naturais, um
filme alusivo às regras a cumprir antes, durante e após
um sismo. Pode ser
consultado no site
www.prociv.azores.
gov.pt.
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Tempo ou dinheiro?
Antes quero perder dinheiro que tempo, pois tempo é dinheiro. Absurdo? Talvez.
Pensa comigo. O que acontece a quem perde tempo,
arrastando o corpo por estes
corredores fora, criando chagas nos bancos ou nos degraus das escadas de onde vê
quem passa, mochila fechada, livros religiosamente
guardados na sacola (não se
vão estragar os livrinhos, caros que foram!), instalandose confortavelmente na carteira, na amena cavaqueira,
como quem está na esplanada de um café, num belo dia
de sol? Que lhe acontece?
Ora, então, o que havia de
acontecer a quem vê incansavelmente, impávido e sereno, o passar do tempo? Nem
mais! Quem não aproveita o
tempo que passa para aprender terá, mais tarde, de perder dinheiro para pagar explicações; quem não aproveita o tempo que passa para se
formar como cidadão ativo e
implicado na sociedade terá,
mais tarde, de perder dinheiro para pagar os impostos
sobretaxados pelo governo
que elegeu.
Não estás convencido? Vão
pois mais alguns exemplos a
ver se te convenço: quem
passa o tempo a criar corpo
no sofá terá, mais tarde, de
perder dinheiro para que lhe
cortem o sebo em excesso;
quem passa o tempo a

aguentar para não
cair terá, mais tarde,
de pagar para desentupir os canos (leia-se
artérias); quem passa
o tempo a fazer nada,
terá, mais tarde, de
pedir dinheiro para
comer. Nessa altura, o
máximo que lhe posso
dar é uma cana.
Há tempo para tudo. Outro absurdo? Talvez.
Eu cá sei que tenho diariamente um rol imenso de tarefas a cumprir: gerir uma
casa, uma família, uma relação; ser mãe, ser esposa, ser
mulher; ler, passear, informar-me; preparar aulas, parir testes, corrigir textos; cortar, limar e pintar as unhas;
etc, etc, etc. Como consigo???
Não sou a supermulher. O
meu segredo? Organizar,
definir prioridades, sentar e fazer, ponto final.

Tempo ou Dinheiro?

Ilustração: José Paulo Sousa, 8ºB / Conceção: Ana Figueiredo

batas contra o professor exigente, não vale a pena insurgires-te – ele tem valores a
preservar; não te debatas
contra os alunos estudiosos –
eles têm um futuro a garantir. Só tens uma solução: organiza-te, define prioridades,
senta-te e faz o que é devido,
ponto final. E se não sobrar
tempo senão para engolires
uma sopinha, a linha agradece.

Ainda vais a tempo de reMoral da história: derretecuperar o tempo perdido? te, consome-te, espreme as
Antes tarde do que nunca.
meninges, ou seja, não deiNão gastes o teu tempo a xes para amanhã o que pofalar dos outros. Fala antes des fazer hoje! Seize the day!
de ti, se a tua vida for interessante, caso contrário, po(Nota: todas as repetições são
des sempre ficar calado ou expressamente intencionais!)
discutir o tempo – chuva,
vento, nevoeiro, sol (“mas
amanhã já estará mau outra
Profª Ana Figueiredo
vez, diz o WindGuru”). Não
(31/05/2012)
gastes as tuas energias em
lutas inglórias. Não te debatas contra o tempo que passa, não vale a pena espernear – ele não estica; não te de-
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PISTAS DE LEITURA
Perguntei a meia dúzia de pessoas e todas me
disseram que este romance não é adequado para a
vossa idade. Não concordei. Lembro-me bem de andar
no 11.º ano e sei que, nessa altura, só gostava de ler livros que ninguém considerava adequados para a minha
idade e que, talvez por causa disso, hoje sou escritor.
Ao escrever um livro chamado Livro, lembrei-me muito do tempo em que os livros começaram a ganhar importância para mim. Não nasci a ler e, antes de me deixar seduzir por essa forma de hipnose, não me era difícil
encontrar algo que me parecesse mais divertido do que
passar horas sentado, parado, com um livro nas mãos.
Aborrecia-me e, às vezes, adormecia. Percebi mais tarde
que não eram os livros que tinham falta de energia, era
eu que não investia energia ao lê-los. Aquilo que vale a
pena é sempre assim: a recompensa chega depois do esforço. Ler dá trabalho, não é o mesmo que ver televisão.
Ler este romance dá trabalho, mas não foi por isso
que me disseram que não é adequado para a vossa
idade. Há romances muito mais difíceis de ler. Creio
que se deve ao facto de as personagens que o compõem
terem sexualidade e intestinos. Ou seja, fazem aquilo.
Sim, aquilo. E, já agora, também fazem aquilo. Isso mesmo que estão a pensar. E fazem todas essas coisas num período que nem vós e nem eu vivemos: a década de sessenta do século passado. Fazem tudo isso (aquilo e aquilo) enquanto estão a emigrar para França.
Entre 1960 e 1974, emigraram um milhão e meio de
portugueses para França. As personagens deste romance fazem parte dessa imensa multidão. Nestas
páginas, tentei fazer um retrato daquilo que as pessoas da minha idade e mais novas não testemunharam e que, no entanto, nos faz conhecer melhor os
nossos pais, avós para, no fundo, nos conhecermos
melhor. É surpreendente a quantidade de aspetos da
nossa sociedade atual que, nessa época, começaram a
tornar-se naquilo que são. Há também muitos aspetos que já eram aquilo que são hoje. E há quem considere que não são adequados para vossa idade. Se
não lerem, estarão a dar-lhes razão.
José Luís Peixoto
(Nota: as passagens a negrito são da responsabilidade da professora Ana Figueiredo)
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Brindes para os Jogos Desportivos Escolares 2011/2012
Mais um ano de Jogos Desportivos Escolares, mais um ano em que o Departamento
de Educação Artística e Tecnológica se responsabilizou pela criação dos brindes:
porta-chaves coloridos com etiquetas compostas pelo logótipo da escola e dos jogos.
À semelhança dos anos anteriores, os resultados foram um sucesso.
Os docentes do referido departamento bem como os seus alunos estão de parabéns.
A coordenadora
Maura Barreto

Projetos de 9.º ano (Educação Visual)
A p ro fe sso r a M aur a Ba rre to , be m co mo o s se u s al uno s do 9º A da d i sc ipl in a de Ed uca ção
Vi su a l, tê m o p ra ze r d e v o s ap re se nt ar , ma is u ma v e z , o s pro j e to s f in a is d a di sc ip li na .
Ex plo ra ndo té cni ca s , cump rin d o co n te údo s pro g r am á tico s , re cu p e rando e re u t il iz ando m ate r ia i s e o bj e to s , f o i p o s sí v e l cr ia r no v a s fo rma s co m d ife re nte s f uncio na li da de s .
Es pe r amo s que g o s te m.
Beatriz Gouveia
(direita)

Marisa
Silva
(esquerda)

8.ª Edição
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Nânci Tavares e Cristiana Mateus

André Tavares

Painel de azulejos
A Matemática ao s erviço da Educação Visual, ou Educação Vis ual ao serviço da Matemática? A cumplicidade entre as duas áreas, quer como disciplina, quer como área
de conhecimento, mostra -nos a importância da colaboração pedagógica na execução de excelentes trabalhos e na
criação de ideias.
As professoras Helena Borges e Tânia Silva propuseram à
professora Maura Barreto que realizasse uma atividade
com os alunos dos oitavos anos, em que fosse possível pôr
em prática os conhecimentos adquiridos em Matemática. Neste sentido, propôs -se
aos alunos que criassem um padrão em que fossem aplicados os conhecimentos adquiridos nas duas disciplinas: isometrias e princípios compositivos elementares. De
entre todos os trabalhos, foi selecionado o melhor para reprodução em azulejo vidrado, a fim de se criar um painel decorativo a colocar numa parede da escola.
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Os alunos deram asas à sua criatividade e surgiram belíssimos trabalhos, tendo sido vencedor o da aluna Ivânia Pacheco, do 8ºA. Estão todos de parabéns!
Em breve poderás admirar o painel de azulejos dos teus colegas!

8º A

8º B

A vencedora
Ivânia Pacheco

ESCULTURAS
Os alunos do 7.ºA, 7.ºB e Oportunidade
Profissionalizante desenvolveram, no
âmbito da disciplina de Educação Visual, estruturas de arame com base em
estudos feitos a partir de espécies açorianas. Desde cagarros a flores, lapas e
escaravelhos, todos foram decorados
com formas variadas. Foi possível ver o
entusiasmo na cara dos alunos.

8.ª Edição
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Cartapácio
No mês de maio, foi apresentada, na Escola Básica e Secundária das Flores, a peça Cartapácio, interpretada pela atriz Marta Inocentes. A peça desenvolve-se a partir de conhecimentos e conceitos
autobiográficos, compilados num livro, o “Cartapácio”, e que foram adquiridos a partir de hábitos
de leitura saudáveis.
Esta atividade surge no âmbito do Plano Regional de Leitura, e tem como principal objetivo promover o desenvolvimento de competências e práticas de leitura nos alunos, através da valorização da
importância da leitura e do livro.
A peça foi muito bem recebida pelos alunos, que se divertiram bastante!!!

Bullying

A PSP das Flores, no final do
mês de maio, promoveu uma
série de palestras na Escola
Básica e Secundária das Flores, com o sentido de alertar
e sensibilizar os alunos da
escola sobre este fenómeno
de violência física e psicológica, que geralmente ocorre em
ambientes escolares, devendo, todos nós, estarmos alerta no sentido de prevenir a
ocorrência de casos de
bullying na nossa escola.
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Feira dos Minerais 2012
Realizou-se, mais uma vez, na EB1,2,3/JI/S Pe. Maurício de Freitas, a Feira dos Minerais, organizada pelo Departamento de Ciências.
A atividade foi realizada no dia 8 de junho de 2012, na noite do Arraial da Escola.
Nesta exposição podia-se observar e comprar minerais e rochas de várias regiões, anéis,
colares, pulseiras, relógios, brincos de minerais e muitos outros artigos.
Esta atividade foi realizada com muito agrado pelas docentes do Departamento de Ciências, e teve uma grande adesão por parte de toda a comunidade educativa.
Com as vendas desta exposição, o Departamento de Ciências irá receber material que
poderá ser utilizado nas aulas e que será oferecido pela Geotejo, empresa patrocinadora da
Feira dos Minerais.
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Exposição 25 de Abril
No âmbito da comemoração do dia 25 de abril, esteve patente na biblioteca da escola uma exposição com trabalhos realizados pelas turmas 6.º A, 6. B, 9.º A e 12.º C. Esses trabalhos foram desenvolvidos na aulas de História e Geografia de Portugal e de História, da responsabilidade das docentes M. Ângela Medeiros, Celeste Morgado e Isabel Duarte.
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Os alunos do 6.º ano da
Escola Básica 1,2/JI das
Lajes também elaboraram diversos cartazes sobre a revolução do 25 de
abril de 1974, que foram
afixados pela escola durante a semana de 23 a
27 de abril.
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Pistas de Leitura — O 11º Mandamento
SINOPSE DO LIVRO
Só um mandamento pode salvar o mundo
Só uma mulher o pode revelar
Maria vive para a família, para os seus alunos, e contenta-se com a vida
que tem. Um dia, porém, todo o seu ser é abalado por uma pergunta inocente:
“És feliz?” À procura de uma resposta, embarca numa viagem que a levará aos
quatro cantos do planeta, de Marrocos a Itália e da Índia a Israel. E, por onde
passa, testemunha sinais perturbantes de uma era que está a acabar.
O eminente colapso económico de Portugal ameaça arrastar a Europa
na sua queda. Os grandes grupos económicos são postos em causa, os políticos
são desmascarados, multiplicam-se protestos e manifestações... É nesse mundo
em convulsão que Maria se descobre a si própria, guiada pela mão de diferentes
mestres, todos ligados por uma missão secreta: elevar-nos a um novo e libertador patamar de consciência.
Perseguida por poderosíssimas forças que tudo farão para manter o funcionamento do nosso corrupto sistema político e económico, e numa trepidante corrida contra o tempo, Maria
procura a única pessoa que a poderá ajudar: um enigmático “guerreiro” português, que percorre os desertos
africanos a espalhar os ventos de uma revolta planetária.
O 11.º Mandamento é um romance épico, sobre uma mulher que descobre em si uma força que nunca
julgaria ter; sobre um mundo em transformação, que procura um novo messias. E é, finalmente, uma história
de amor, entre um homem e uma mulher que um dia descobrem que Somos Todos Um.
Daniel Sá Nogueira, que nos surpreendeu a todos com o bestseller Trate a Vida Por Tu, assina agora
um romance intemporal, que vai mudar para sempre o modo como vivemos as nossas vidas.
http://editoraluadepapel.blogs.sapo.pt/3156.html

AQUI HÁ TALENTO
I

III

Quando me sinto inspirado, um poema tento escrever.

Eu olho para as estrelas,

Uma nova paixão faz-me crescer,

Vejo um anjo ali,

Algumas pessoas não sabem o verdadeiro significado do amor…

Quando se trata de te amar,

Nem tão pouco da solidão.

Estás tão perto, mas tão longe de mim!

Um novo amor, uma nova criação,
Um novo amor, uma nova rejeição,
Foi a minha paixão por uma rapariga para mim especial
Que este poema fez nascer.

Uma canção para ouvir,
Um poema para eu escrever,

II
Hoje acordei, inspirei fundo e pensei:
A minha vida é parecida como um Pássaro preso numa gaiola,
Como um cão preso num canil à espera de liberdade, de uma saída.
Hoje quero alguém que mude a minha vida sem me mudar,
Que goste de mim sem me detestar,
Que me não faça mudar.

IV

Um quadro para eu pintar,
E uma vida inteira para te amar…
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Mãe, amo-te
Mãe,

A vida é um jogo.

És a minha paixão,

Nós brincamos com ele,

A minha vontade de viver,

Emprestamo-lo e, de repente,
Alguém perde uma peça do nosso querido jogo…

Sem ti,

Os sentimentos são iguais:

Eu sentiria um vazio

Nós compramos com o nosso coração,

No meu vago coração,

Confiamos e damos à pessoa especial…
Ela brinca com ele … perde uma peça…
Perdeste a peça, perdeste o meu coração,

Veria tudo a preto,
Sentiria uma vontade imensa
De viver contigo,

Acabei na solidão.

Nem que fosse no céu,
Na companhia de Deus!

VI

Deram-me mil cartas de amor para eu ler,

Igor Teixeira, 8ºA

Mas a que eu queria, nunca a cheguei a receber.
Quando estou ao pé de ti a minha vida dá uma
volta,
Os meus pensamentos estão em ti.
O meu coração dispara quando estou longe de ti.
A minha saudade vem
Pois meu coração está perdido de amores por ti…

Rui Costa, 8ºA

Fábio Andrade fala da sua paixão pelo desenho e onde quer chegar.

Que técnicas e materiais utilizas para desenhar?
F. A. – Estou habituado a utilizar alguns materiais como grafite, pastéis de óleo
e carvão, ainda que prefira para o efeito claro-escuro os lápis de grafite. O carvão requer uma técnica de utilização que ainda desconheço. No caso das obras
aqui publicadas, numa utilizei grafite e noutra, pintura digital.
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Qual o teu método preferido, o tradicional ou o digital?
F. A. – Na verdade, encontro-me dividido. No método tradicional tenho mais capacidades de desenho do que na placa. Porém, no digital
consigo criar mais facilmente cores e tonalidades.
Quanto tempo investes neste hobby?
F. A. – O tempo que invisto nas minhas obras é subjetivo, depende do trabalho a que se refere. No caso da Devil Hunter, demorei cerca de
seis horas, enquanto que no outro demorei apenas duas. Isto varia do meu obstáculo, pois, dependendo do grau de dificuldade, o tempo
poderá diferenciar-se. Ao optar por grafite, há que ter muita paciência e dedicação, para não estragar o desenho, pelo que fiz várias pausas e fui continuando em pequenos períodos de meia hora ao longo de três semanas (sendo óbvio que nem todos os dias trabalhei!).
Quais são as tuas influências artísticas?
F. A. – As minhas principais influências artísticas são Manga (palavra usada para designar as histórias em quadrinhos feitas no estilo
japonês) e Lady Gaga. Para além do desenho, a cultura do Japão fascina-me! Desde a gastronomia, aos costumes, à música, sem esquecer
as paisagens. Se me perguntassem onde seria o meu "paraíso", diria o seguinte: uma casa tradicional japonesa no meio de um bosque,
com um jardim de cerejeiras, um lago e uma família. Este seria o meu céu e não um local estipulado pelos outros. Mas, retornando ao
assunto, é o desenho japonês que me influencia grandemente, tendo em conta que o meu sonho é tornar-me um Mangaka (autor de bandas desenhadas) ou até artista de doushinji, nem que seja nos meus tempos livres. É este o sonho que persigo e não vou desistir.
Em que consiste o estilo Manga e como o descobriste?
F. A. – Manga é uma técnica de desenho japonês especialmente feito para as bandas desenhadas. Esses projetos, ao adquirirem fama,
podem receber uma proposta para a construção de um anime (desenhos animados). A minha paixão surgiu na minha
infância quando o Canal Panda transmitia clássicos como Navegantes da Lua, Sakura, a Caçadora de Cartas e Digimon. Ora, tudo se intensificou quando, no meu quarto ou quinto ano (2004 ou 2005), descobri jogos como o Kingdom
Hearts ou Final Fantasy X-2, ambos produzidos no Japão. A partir desse momento, a minha vida nunca mais foi a
mesma. As minhas pesquisas/ paixões progrediram e hoje até falo minimamente a língua japonesa ("Ohayo gozaimasu." "Ore wa ureshii desu.", "Bom dia" e "estou feliz"). Atualmente, isto é mais interpretado como uma obsessão
(pelos outros, óbvio), mas, enfim, para mim é uma paixão!
Quando é que te sentes mais inspirado para desenhar?
F. A. – A minha inspiração surge de vários modos, locais e ocasiões, no entanto, nem sempre consigo transmitir para o papel o que vai na
minha mente. Quando estou aborrecido, tenho tendência para rabiscar. Quando surge algo que mereça ser apreciado, continuo, caso contrário, o desenho é imediatamente eliminado. Uma das melhores maneiras para desenhar é a ouvir música, seja POP, Nightcore ou JPOP
(POP Japonês). Gosto principalmente de músicas alegres, pois são essas que me fazem imaginar e desenvolver um projeto. Sem estas
canções, os meus trabalhos seriam simples e vulgares, e se há algo que eu deteste é ser comparado ao outro. A genialidade e o esforço do
artista deveriam ser valorizados e apreciados pela sua singularidade, doutro modo, não haveria interesse em fazer arte!
Qual é a tua conceção de arte?
F. A. – A arte não é algo que se crie propositadamente, ela surge. Ou seja, não basta pegar num lápis e rabiscar... é preciso que haja inspiração e que ela flua.
Será que o teu futuro passa pela arte?
F. A. – Sinceramente, queria que isto acontecesse. Um dos meus sonhos, como já disse, era desenhar como um profissional. Mas, infelizmente, receio que não seja possível. Poucos são os que fazem sucesso nesta área, porque não basta saber desenhar... é fundamental que a
história também seja boa e entusiasmante, visto que as pessoas compram o livro e ninguém está disposto a pagar por algo sem valor.
E as pessoas que te rodeiam, incentivam-te a perseguir este sonho? Apoiam-te?
F. A. – Sim, bastante até. Sinto que posso progredir muito mais sabendo que muita gente me apoia, que realmente aprecia o meu talento
e que deseja mesmo ver-me ter sucesso e crescer como artista. Entre esta gente encontram-se os meus amigos, a minha família e até alguns professores. É a esta gente que dirijo os meus agradecimentos por todo o apoio e fé que têm em mim.
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Para concluir, como te vês a ti próprio?
F. A. – Em suma, adoro quem sou e as minhas capacidades artísticas, seja cantar ou desenhar. Não trocaria nada em mim, apesar de, às
vezes, arrepender-me de alguma coisa que tenha feito, mas, como diz a minha mãe, não remediaria, pois foram esses erros que fizeram de
mim quem eu sou hoje.

Devil Hunter
Considero que o corpo feminino é por si próprio arte! A forma feminina deverá ser harmoniosa, bela e pura... Com
isto em mente, reproduzi o desenho original (desenho da esquerda), fazendo, no entanto, algumas alterações na minha réplica (desenho da direita). Por exemplo, reduzi significativamente os peitos e as ancas da modelo com o intuito de favorecer o meu ideal de corpo de mulher.
Na reprodução deste desenho utilizei cerca de 12 lápis diferentes para criar as várias tonalidades.
Fábio Andrade
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Este desenho foi feito recorrendo à minha placa digital, que dispõe da sua própria caneta, e servindo-me do programa
Photoshop, que me permite criar desenhos com várias tonalidades.

Fábio Andrade

Testa os teus interesses!
Tu já sabes a profissão que queres ter?
O teste de interesses foi retirado do livro 10 profissões para quem quer trabalhar com a natureza e permite apenas o
despiste de alguns dos teus gostos ou preferências. Terás, portanto, algumas pistas sobre as áreas profissionais que
mais te interessam. Se pretenderes saber mais, vai até ao Serviço Psicologia e Orientação da Escola.
Teste de Interesses
O teste de interesses pretende ajudar-te a descobrir as tuas preferências por diferentes atividades profissionais.
Não se trata de um teste de inteligência, por isso, não existem respostas certas nem erradas. Lê cada questão cuidadosamente e responde com sinceridade, para mostrares aquilo que sentes.
O teste de interesses é composto por uma lista de atividades profissionais. A tua tarefa consiste em ler cada atividade de modo a decidires se gostavas de realizá-la, se não gostavas de realizá-la ou se te é indiferente realizá-la.
Vais encontrar as letras G, I e N na secção de respostas.
Lê cada atividade cuidadosamente e decide:
Se gostavas de vir a realizá-la  Assinala a letra G.
Se te é indiferente realizá-la  Assinala a letra I.
Se não gostavas de vir a realizá-la  Assinala a letra N.
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G N

I

Calcular o valor dos impostos a pagar

G N

I

Receitar medicamentos a doentes

G N

I

Escrever artigos para jornais ou revistas

G N

I

Vender ações no mercado da bolsa

G N

I

Dar uma opinião jurídica ao clientes

G N

I

Dar aulas numa escola do ensino básico

G N

I

Fiscalizar e controlar quem não cumpre a lei

G N

I

Fazer o plano para a construção de uma ponte

G N

I

Dar apoio informático nas empresas

G N

I

Estudar os resultados da utilização de fertilizantes no crescimento das plantas

G N

I

Trabalhar com uma câmara de televisão

G N

I

Tomar conta de crianças num jardim-de-infância

G N

I

Traduzir as legendas de um filme

G N

I

Negociar o preço dos seguros de saúde com os clientes

G N

I

Aconselhar grupos minoritários em relação aos seus direitos

G N

I

Planear as aulas para o ano letivo

G N

I

Fazer cumprir o código da estrada

G N

I

Examinar o estado em que se encontra a estrutura dos edifícios

G N

I

Criar uma rede informática numa empresa

G N

I

Tratar animais afetados pela poluição

G N

I

Fazer o tratamento de fotografias por computador

G N

I

Ajudar a dirigir um centro para jovens delinquentes

G N

I

Fazer tratamentos dentários

G N

I

Preparar uma fatura para clientes

G N

I

Trabalhar com pessoas com deficiência física e motora

G N

I

Elaborar projetos de lei

G N

I

Assegurar o bom funcionamento de um estabelecimento prisional

G N

I

Fazer documentários filmados

G N

I

Organizar atividades letivas para crianças do ensino pré-escolar

G N

I

Decidir os preços de venda dos produtos

G N

I

Prestar os primeiros socorros

G N

I

Escrever a autobiografia de uma pessoa famosa

G N

I

Resolver problemas de software e hardware

G N

I

Avaliar as contas de uma empresa

G N

I

Fazer o planeamento dos jardins numa urbanização

G N

I

Participar em ações de sensibilização contra a poluição das praias

G N

I

Inspecionar os prédios para evitar riscos de incêndio
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G N

I

Fazer a digitalização e impressão de fotografias

G N

I

Dar aconselhamento em relação a medicamentos

G N

I

Construir páginas na internet

G N

I

Ajudar mulheres vítimas de maus tratos

G N

I

Construir testes para a avaliação de conhecimentos

G N

I

Averiguar se um projeto está a ser executado corretamente

G N

I

Participar em atividades de defesa das espécies em extinção

G N

I

Representar oficialmente o país no estrangeiro

G N

I

Vender artigos pelo telefone (telemarketing)

G N

I

Escrever um livro

G N

I

Tomar decisões que podem alterar o funcionamento da empresa onde trabalha

G N

I

Fazer a paginação gráfica (texto/imagem) para uma revista

G N

I

Fazer reportagens sobre acontecimentos da atualidade

G N

I

Atribuir classificações aos alunos

G N

I

Escrever manuais de programação para computadores

G N

I

Fazer previsões financeiras sobre o negócio de uma empresa

G N

I

Fazer o projeto de reconstrução de uma casa antiga

G N

I

Desenvolver micro-organismos num laboratório

G N

I

Trabalhar em organizações sem fins lucrativos

G N

I

Vacinar os animais contra doenças

G N

I

Representar os clientes nos tribunais

G N

I

Negociar a venda de propriedades

G N

I

Controlar as multidões nas manifestações

G N

I

Estudar a situação socioeconómica de crianças desfavorecidas

G N

I

Investigar crimes

G N

I

Desenvolver técnicas de marketing para produtos

G N

I

Estudar as propriedades químicas das substâncias

G N

I

Montar computadores

G N

I

Fazer a ampliação ou redução de gravuras

G N

I

Preparar os relatórios de contas anuais da empresa

G N

I

Fazer uma entrevista na televisão

G N

I

Pôr em prática as políticas governamentais

G N

I

Aconselhar os doentes a escolher uma dieta alimentar adequada

G N

I

Orientar investigações realizadas pelos alunos

G N

I

Desenhar as plantas dos edifícios de uma urbanização

G N

I

Organizar atividades recreativas em lares de terceira idade

G N

I

Escolher o tamanho e o estilo dos caracteres para um jornal

8.ª Edição

Página 25

G N

I

Fazer análises à água do mar

G N

I

Programar jogos de computador

G N

I

Utilizar programas informáticos para fazer plantas de edifícios

G N

I

Vigiar as fronteiras marítimas

G N

I

Fazer o programa para um curso de formação

G N

I

Estudar e comentar a situação política atual

G N

I

Dar resposta às reclamações dos clientes

G N

I

Fazer a tradução numa reunião com pessoas de línguas diferentes

G N

I

Fazer o diagnóstico de doenças nas crianças

G N

I

Fazer simulações de crédito para compra de habitação

Encontra agora os teus resultados!
Usa a tabela de cotação para obteres os teus resultados nas várias áreas de interesses.
Cada resposta que assinalaste com a letra G vale 3 pontos e cada resposta que assinalaste com I vale 1 ponto.
Faz corresponder a cada número das questões o valor que lhe atribuíste. A seguir, soma cada coluna que corresponde a cada área de interesse e coloca o resultado no subtotal.

Gestão e finanças GF

Saúde

Comunicação

S

Cm

1
24

2
23

3
13

34

31

32

48

39

47

53

57

50

67

70

68

84

83

82

subtotal:

subtotal:

subtotal:

4
14

Comercial

Direito e Diplomacia
5
15

6
16

30

26

29

46

45

42

59

58

51

63

69

71

81

80

79

subtotal:

subtotal:

Ensino

subtotal:
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Segurança e Fiscalização

Arquitectura e
Urbanismo

SF

Informática

AU

I

7

8

9

17

18

19

27

35

33

37

43

40

60

54

52

62

72

65

78

77

76

subtotal:

subtotal:

Nesta etapa, tens 12 resultados, que correspondem
ao teu interesse por 12 áreas de trabalho distintas.
Regista os teus resultados no círculo. Preenche o círculo a partir do interior para o exterior até
encontrares o valor que corresponde ao teu resultado. Podes preencher cada parte do círculo com uma
cor diferente.

subtotal:
Ciências e Ambiente

Artes TécnicoVisuais

CA

Serviço Social

ATV

SS

10

11

12

20

21

22

36

28

25

44

38

41

55

49

56

64

66

61

65

74

73

subtotal:

subtotal:

subtotal:

Legenda
0-7 pouco ou nenhum interesse
8-14 algum interesse
15-21 muito interesse

Qual é o significado do teu resultado?
Quanto mais elevado for o teu resultado, maior é o teu interesse pela área profissional. Pode acontecer que tenhas mais do que uma área profissional pela qual tenhas
interesse.
Para cada área de interesses indicam-se quais as profissões pelas quais, provavelmente, terás interesse.
Se tiveste um resultado elevado (muito interesse) pela área da Gestão e Finanças, significa que, muito provavelmente, terás interesse pela gestão, pela economia, pelos
lucros, por trabalhar com dados numéricos e por fazer análises financeiras.
Algumas das profissões que se enquadram nos teus interesses são bancário, técnico oficial de contas, economista, gestor, professor de matemática, empresário, contabilista, analista financeiro, corretor da bolsa, revisor oficial de contas, administrativo financeiro, auditor financeiro.
Se tiveste um resultado elevado (muito interesse) pela área da Saúde, significa que, muito provavelmente, terás interesse pela prevenção, diagnóstico e tratamento de
pessoas e/ou animais.
Algumas das profissões que se enquadram nos teus interesses são médico de saúde pública, médico dentista, farmacêutico, médico veterinário, enfermeiro pediatra,
médico pediatra, terapeuta da fala, médico do trabalho (outras especialidades da medicina), fisioterapeuta, técnico de análises clínicas, nutricionista, patologista, técnico de
veterinária.
Se tiveste um resultado elevado (muito interesse) pela área da Comunicação, significa que, muito provavelmente, terás interesse pela comunicação oral e/ou escrita de
informação, ideias, sentimentos e atitudes.
Algumas das profissões que se enquadram nos teus interesses são jornalista, redator publicitário, tradutor, intérprete, editor, repórter, crítico literário, escritor, apresentador
(pivot).
Se tiveste um resultado elevado (muito interesse) pela área Comercial, significa que, muito provavelmente, terás interesse pela venda, comércio e negociação de bens e
serviços.
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Algumas das profissões que se enquadram nos teus interesses são mediador imobiliário, mediador de seguros, técnico de vendas, delegado de vendas, assistente de vendas, vendedor de
publicidade, promotor de vendas, gestor de lojas, leiloeiro, comprador.
Se tiveste um resultado elevado (muito interesse) pela área do Direito e Diplomacia, significa que, muito provavelmente, terás interesse por assuntos relacionados com a utilização e interpretação de leis e estatutos e/ou pela representação oficial do país.
Algumas das profissões que se enquadram nos teus interesses são cientista político, diplomata, juiz, solicitador, diplomata de protocolo, juiz de paz, magistrado do ministério público, notário,
mediador de conflitos, técnico de justiça, conservador jurídico, embaixador, cônsul.
Se tiveste um resultado elevado (muito interesse) pela área do Ensino, significa que, muito provavelmente, terás interesse pelo processo de aprendizagem, por ensinar e orientar os alunos e/ou
pelo planeamento de atividades de ensino.
Algumas das profissões que se enquadram nos teus interesses são educador de infância, professor do 1.º ciclo do ensino básico, professor de música, professor de matemática, professor
(ensino básico, secundário, universitário), formador, explicador.
Se tiveste um resultado elevado (muito interesse) pela área da Segurança e Fiscalização, significa que, muito provavelmente, terás interesse por atividades relacionadas com a manutenção da
ordem e que estão relacionadas com a regulamentação do comportamento das pessoas e com a sua proteção
Algumas das profissões que se enquadram nos teus interesses são bombeiro, controlador de tráfego aéreo, guarda prisional, inspetor da polícia judiciária, militar do exército, militar da força
aérea, militar da marinha, polícia de segurança pública, vigilante da natureza, guarda nacional republicano, guarda de alfândega, guarda-costas, detetive particular, perito criminalista.
Se tiveste um resultado elevado (muito interesse) pela área de Arquitetura e Urbanismo, significa que, muito provavelmente, terás interesse por realizar tarefas relacionadas com o projeto e
desenho de edifícios e/ou com o planeamento da construção de edifícios.
Algumas das profissões que se enquadram nos teus interesses são engenheiro civil, arquiteto paisagista, arquiteto (urbanista, de interiores), técnico de planeamento urbano, gestor urbanístico, engenheiro de estruturas, construtor civil.
Se tiveste um resultado elevado (muito interesse) pela área da Informática, significa que, muito provavelmente, terás interesse por realizar tarefas que impliquem o trabalho com computadores e
servidores em termos da sua manutenção e reparação e/ou programação de softwares.
Algumas das profissões que se enquadram nos teus interesses são engenheiro informático, help desk de informática, técnico de informática, técnico de gestão de sistemas de informação,
administrador de redes, analista de sistemas.
Se tiveste um resultado elevado (muito interesse) pela área das Ciências e Ambiente, significa que, muito provavelmente, terás interesse por estudar matérias inanimadas, animais ou plantas e/
ou por realizar atividades que se relacionem com o estudo e proteção do ambiente.
Algumas das profissões que se enquadram nos teus interesses são biólogo, geógrafo, engenheiro de ambiente, engenheiro florestal, engenheiro agrónomo, engenheiro zootécnico, arquiteto
paisagista, guia de ecoturismo, técnico de laboratório, engenheiro químico, engenheiro físico, geólogo, técnico de meteorologia, microbiologista, patologista, engenheiro de materiais/minas,
bioquímico, biotecnólogo, botânico.
Se tiveste um resultado elevado (muito interesse) pela área das Artes Técnico-Visuais, significa que, muito provavelmente, terás interesse por trabalhar com meios audiovisuais e por trabalhar
com gravuras e imagens manualmente e/ou através de meios informáticos.
Algumas das profissões que se enquadram nos teus interesses são fotógrafo, fotocompositor, operador de câmara, editor de imagem, paginador, montador de artes gráficas.
Se tiveste um resultado elevado (muito interesse) pela área de Serviço Social, significa que, muito provavelmente, terás interesse por ajudar as pessoas através de apoio, informação ou assistência às suas necessidades.
Algumas das profissões que se enquadram nos teus interesses são animador sociocultural, assistente social, auxiliar de ação educativa, psicólogo, sociólogo, oficial de liberdade condicional,
técnico de apoio a idosos, padre.
Referência bibliográfica:
Cecílio, M. (2005). 10 profissões para quem quer trabalhar com a natureza (pp.164-174). Lisboa: Press Forum.
Carina Azevedo Vasconcelos
Psicóloga na EBSF

A Europa em crise porque a Sr.ª Merkel não leu os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas
A geografia, a história e as humanidades não são ciências exatas. Por outras palavras, se houvesse uma forma de colocar as inúmeras variáveis destas disciplinas numa enorme equação, o resultado seria, estou em crer, irrepetível. Utilizando uma frase clássica dos professores
de matemática: “as contas não batem certo” [nas ciências sociais e nas humanidades]. Isto explica o facto de ninguém contestar que o estranhíssimo π seja igual a 3,141592653589793238462643-e-vai-por-aí-fora‑debitando-alegremente-dígitos-por‑toda-a-eternidade e de haver n
teorias para explicar um evento concreto das ciências sociais ou das humanidades, por exemplo, o início do povoamento das ilhas da polinésia ou as causas principais da crise do euro.
Até aqui, penso que a conversa vai pacata, apenas escrevi o que todos sabem. Menos pacífica, e certamente menos equacionada, é a ideia de
as contas das ciências sociais e humanidades terem padrões e valores, que, se compreendidos, podem ajudar a determinar, por aproximação, o resultado de equações que afetam diretamente as nossas vidas, como é o caso da atual crise.
Tergiverso. Todas as grandes civilizações do planeta, de que são exemplo a suméria, a egípcia, a grega, a romana, a bizantina, a maia, a
inca, a asteca, a mongol, etc., tiveram a sua aurora, seguida do clímax, do declínio e até da extinção. Conclusões a tirar desta equação?
Bem… Estamos nas ciências sociais e nas humanidades e, como já expliquei, os resultados nunca são muito pacíficos. Duas teorias separadas por vinte e oito anos sobre o mesmo tema:
Teoria 1: “Fukuyama (1992), fazendo uso do pensamento filosófico-político de um conjunto de autores históricos como Platão, Hegel, Marx,
tenta demonstrar que nos aproximamos, como sociedade global, do fim da história, não no sentido do fim da linha histórica, mas sim na
perspetiva de que, como sociedade, não conseguiremos alcançar um patamar de desenvolvimento superior àquele que conseguimos com as
democracias liberais capitalistas que têm dominado a forma de governo no mundo com particular ênfase no pós-queda das ditaduras de
esquerda e de direita no mundo” (apresentação do livro o “Fim da história e o último homem”, de F. Fukuyama, publicado em Portugal pela
Gradiva)
Teoria 2: “Quando as civilizações acabam. Algumas duraram milénios, mas extinguiram-se, ou sucumbiram ao avanço das outras civilizações. Tal como a nossa há de sucumbir um dia” (capa da edição portuguesa do “Courrier Internacional”, janeiro de 2009)
Pegando nestas ideias gerais e fazendo um zoom-in à realidade concreta, através da revista de imprensa sobre a situação de crise atual,
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temos parte da equação: “Há 79 milhões de europeus a viver abaixo do limiar da pobreza e 43 milhões não têm dinheiro para comer”;
“Em Portugal, em 2012, voltaremos a viver como em 1975”; “Aumenta a taxa de suicídios na Grécia devido à crise”; “25 famílias portuguesas por dia perdem a casa por falta de pagamento”; “Temos de nos habituar a conviver com estes níveis de desemprego”; “Geração
jovem com o futuro hipotecado”; “ A crise é sistémica e tem de ser encontrada uma solução europeia.”
Esta é parte da equação! A crise está aí e está por todo o lado. “O cidadão comum que não consegue emprego, que não vê futuro, não percebe como, de repetente, tudo se degradou. É impressionante ver como dizem o mesmo em diferentes línguas”, pode ler‑se no editorial do
Courrier Internacional, de novembro de 2011. Qual a via que seguimos? 1- O caminho da prosperidade de Fukuyama (teoria 1) e a crise
atual é só um acidente de percurso, que saberemos ultrapassar? 2- Estamos a iniciar o caminho do fim do modo de vida ocidental (teoria
2)?
O que têm a história, a geografia e as humanidades a dizer sobre a crise? Na minha opinião, têm! Têm a memória e valores e na memória e nos valores, talvez esteja a solução. Uma historinha, com uma mescla de geografia, história, política e literatura, para concretizar:
A construção da União Europeia (UE) baseou-se no ideal dos mosqueteiros “Um por todos e todos por um.” Estes ideais, na situação de
crise atual, deveriam conduzir a um discurso político do tipo: “Todos somos a Grécia”. Este discurso é precisamente o oposto do que vigora: “Nós não somos a Grécia” (“nós” são todos os países exceto a própria Grécia). Acredito que o problema da UE não é apenas, nem principalmente, um problema económico e financeiro, é um problema de valores… de política. Falta formação humanista aos atuais líderes.
Com certeza, não leram “D´Artagnan e os Três Mosqueteiros.”, de Alexandre Dumas. “O que é que a crise atual tem a ver com os “Três
Mosqueteiros?”, perguntará a chanceler Merkel. Pois! Imaginam o início da construção da UE baseada na ideia “Nós não somos a Grécia”? Pois!
Em jeito de epílogo: a nossa história comum, na sua aparente marcha caótica, tem revelado padrões, que se podem constituir ensinamentos importantes para o presente e futuro. Um ensinamento aprendi: “A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo” (Peter Drucker).
Acredito que só se cria um futuro sólido, quando fundado em bons alicerces do passado.
PS: Quando a vossa professora de português vos pedir para ler, por exemplo, o “Felizmente Há Luar!”, de Sttau Monteiro, ou o
“Memorial do Convento”, de José Saramago, e derem por vocês a pensar “Para que me serve isto no futuro?”, lembrem-se que a crise
atual pode não ter solução à vista porque a Sra. Merkel sabe pouco de geografia (não sabe indicar Berlim no mapa), provavelmente, é
fraca em história e, definitivamente, não leu Alexandre Dumas!
Prof. Sérgio Ferreira

O futuro dos nossos filhos está hipotecado?
A crise económica instalou-se definitivamente no nosso dia-a-dia. Não é apenas algo de que se fala ou se ouve falar, mas, sim, uma realidade
palpável (ou melhor, impalpável, tendo em conta os euros que deixámos de sentir tilintar entre os dedos por força dos cortes nos salários, do aumento dos
impostos, da subida de preços, pela imposição de taxas moderadoras, entre outras extorsões).
Face a este crescente aperto financeiro que assola solo português, espanhol, francês, passa as fronteiras, terrestres e marítimas, atinge o berço da
civilização ocidental e prossegue até aos confins do mundo, qual sanguessuga-toda-poderosa-plena-e-absoluta-por-cima-dos-comuns-mortais, que podemos
nós fazer? Sim, que podemos nós fazer contra tal bicho da terra tão poderoso? Talvez o melhor mesmo seja aguardar uma revolução à escala mundial. Com
efeito, a hipótese de cerca de sete mil milhões de habitantes não é de todo descabida, se atendermos à velocidade de propagação de ideias nas redes sociais
virtuais.
Assim sendo, enquanto aguardamos pacientemente a vinda do líder entendido em políticas e mercados financeiros que se decida a encabeçar a
conspiração contra toda esta tirania, que seja capaz de lançar o repto “ABAIXO OS CAPITALISTAS! A TERRA UNIDA JAMAIS SERÁ VENCIDA!”, que
reúna as condições para mobilizar 7,073,197,877 habitantes (número por mim registado no dia 10 de junho de 2012, às 16 horas, 15 minutos, não sei quantos
segundos e muito menos quantos milésimos de segundo, e que, verdade seja dita, deixou-me boquiaberta ao ver que este número não para de crescer), vamos
tecendo a nossa teia, vivendo a nossa vidinha pacata à beira mar, dias melhores, dias piores, mas vivendo. Afinal, qualquer luta individual é infrutífera, é
como uma gota no oceano. Pousemos, por isso, os bracinhos, entreguemo-nos à máxima epicurista Carpe Diem e esperemos serenamente que se dê a revolução há muito ansiada, a qual nos há de resgatar das mandíbulas dos capitalistas, da Angela Merkle, do FMI, da TROIKA e de toda esta corja. Para quê
debatermo-nos numa luta inglória, como digo noutro artigo?
O problema é pensar que se o esforço de uma pessoa não significa nada neste mar de gente, em nada contribui para a resolução da crise mundial,
então, uma vez mais, eu fui enganada. Sinto-me defraudada. Enganaram-me e, por conseguinte, eu enganei os meus alunos, ao incentivá-los a lutarem pelos
seus sonhos, a serem Homens e Mulheres de valores e de trabalho!... Sinto-me pior do que aquela criança que cria piamente no pai natal e que, numa noite
de chuva torrencial, entre o trovão e o relâmpago, ouve o irmão mais velho a urrar do cimo das escadas “O pai natal não existe!!!”. Aliás, sinto-me pior do
que quando descobri na aula de Filosofia, na E.B.S. da Ribeira Grande, que tudo é relativo e não há verdades absolutas!… Estou deveras abalada! Se assim
é, o que escreveram Miguel Torga, José Saramago, Luís de Sttau Monteiro, Augusto Cury e outros tantos escritores que eu admiro, foi tudo em vão; o que os
senhores padres António Vieira, Ruben e David têm vindo a bramir dos púlpitos é em vão; o que Ty Pennington e a sua equipa fazem na série televisiva
Extreme Makeover: Home Edition é tudo em vão; Será? Será que todos os esforços empreendidos por cada uma dessas pessoas no sentido de criar um mundo
melhor e mais justo foram ou são em vão?
Não! Felizmente, não! Há muitos cidadãos, muitos trabalhadores, muitas famílias, muitos padres, muitos professores, muitos alunos, muitos
voluntários, alguns políticos, até, a trabalharem no seio da sua pequena família, da sua pequena comunidade, da sua pequena escola, da sua pequena cidade, da sua pequena ilha, do seu pequeno arquipélago, do seu pequeno país, de tal modo que, somados todos estes pequenos contributos, somos muitos a remar contra a maré negra do capitalismo, da opressão e da injustiça. Graças ao esforço de CADA CIDADÃO do mundo que se empenha diariamente na causa
pública, que labuta no seu microcosmo, graças ao espírito de coesão que transcende quaisquer fronteiras, não tenho dúvidas de que conseguiremos garantir o
futuro dos nossos filhos, dos nossos alunos!
Sou idealista, utópica? Ou não será mais idealista aquele que espera a revolução à escala mundial? Qual deles colherá primeiro os frutos da sua
longa espera? Eu já tenho colhido alguns! A propósito, leiam o livro O 11.º Mandamento, de Daniel Sá Nogueira, cuja sinopse se encontra na rubrica Pistas
de Leitura.
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Para os bons há sempre lugar?

É óbvio que nem sempre há lugar para os bons e até seria ingenuidade da minha parte crer em tal ideia nos tempos de austeridade em que vivemos atualmente. Porém, quando o meu professor de história do 10.º ano disse isso (tinha eu então 14 ou 15 anos, já lá vão
cerca de vinte anos!!), ele certamente não se estava a referir aos alunos meramente bons, mas àqueles que são BONS. Sim, porque há uma
diferença brutal entre ser bom e ser BOM. Qual é, pois, a diferença? Um bom aluno tem boas notas que atestam o seu conhecimento académico. Um BOM aluno poderá ter boas notas que atestam o seu conhecimento académico, mas, sobretudo, desenvolve um conjunto de
competências essenciais à sobrevivência no meio da adversidade, detém um conjunto de valores fundamentais à sua orientação no meio de
uma tempestade, revela ambição, garra, iniciativa, empreendedorismo, pois, graças ao seu saber de experiência feito, sabe que nada se
consegue sem esforço, sem luta, sem a força do sonho e do QUERER (não do querer!). Ao longo do seu percurso escolar, debate-se para
rentabilizar as suas capacidades (muitas ou poucas, tanto faz, o importante é dar na medida dos talentos que lhe foram concedidos); investe o seu tempo e as suas capacidades para alcançar o que quer; festeja sempre que conquista algo com o seu suor; chora amargamente
quando as suas capacidades o atraiçoam, quando se sente injustiçado ou enganado; enxuga as lágrimas, sacode-se e põe-se outra vez a
caminho em busca do seu sonho. Ou seja, o BOM aluno não desiste. Pelo contrário, investe contra as desventuras, agradece cada derrota,
cada lágrima, cada passo dado no caminho duro da vida, pois é esta luta constante que o fortalece e o prepara para enfrentar o que está
para além da redoma de vidro que é a escola.
Enfim, tenho a firme convicção de que os BONS alunos vingarão mesmo no âmago da crise! Eles partem para a vida munidos de
um arsenal de conhecimentos académicos, mas também de qualidades, competências e valores que são trunfos que, à semelhança de um
jogo de cartas, se vão puxando um a um, até se desferir o golpe final da vitória.
Ana Figueiredo
(10 de Junho, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas)

Cf. http://www.por7ugal.net/

Golfinho encontrado morto no rolo da Fajã
No feriado de 7 de junho, a D. Gabriela Pacheco Ângelo, assistente operacional da EB1,2,3/
JI/S – Padre Maurício de Freitas e a sua família decidiram dar um mergulho perto da Poça
das Salemas, na Fajã Grande. Quando se aproximaram da água, começaram a sentir um
cheiro nauseabundo. Procuraram, procuraram pelas rochas e descobriram um golfinho morto, com marcas visíveis de já ter sido atacado por aves.
Apesar de ter sido o primeiro golfinho a ver ao vivo, lamenta a morte deste ser extraordinário.

Texto: Ana Peixoto
Fotos: Gabriela Ângelo
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XIII
SESSÃO

“Desafios do Mercado de Trabalho: Perspetivas para os Jovens Açorianos”
Entre os dias 25 e 28 de abril, os jovens deputados da
EBS das Flores—Brícia Silva, Diana Rodrigues e Ricardo Mateus—deslocaram-se à ilha do Faial, para representarem a escola na XIII sessão do Plenário Jovem, que
tem lugar anualmente na Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores.

Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores—Horta

O tema da sessão plenária deste ano foi “Desafios do
mercado de trabalho: perspetivas para os jovens açorianos”, com a participação de escolas de todas as ilhas dos
Açores, com exceção de Santa Maria.
Para além dos jovens deputados, estiveram presentes o
deputado Jorge Costa Pereira – Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
(ALRAA), o engenheiro Bruno Pacheco – Diretor Regional da Juventude, em representação do Secretário Regional da Presidência; a Dra. Maria da Graça Teixeira –
Diretora Regional da Educação e Formação, em representação da Secretária Regional da Educação e Formação; o Dr. Rui Bettencourt (orador) – Diretor Regional
do Trabalho, Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor; e ainda os deputados Lúcio Rodrigues (PS) e
Pedro Gomes (PSD) , do círculo da ilha do Faial.
No dia 27 de abril pela manhã, após a abertura da sessão pelo Vice-Presidente da ALRAA, passou-se ao período de tratamento de assuntos políticos, com a apresentação de votos de congratulação, saudação, protesto e
pesar, a apresentação do tema pelo orador convidado e
as interpelações dos jovens deputados ao orador e restantes convidados. De seguida, teve lugar o tratamento
de assuntos de interesse político relevante, com a intervenção de tribuna para apresentação dos trabalhos de
cada escola participante. Da parte da tarde, foi dada
continuidade à apresentação dos trabalhos e por fim o
Período da Agenda da Reunião, com a apresentação de
propostas seguida de debate e votação.

Deputados da EBS Flores—Brícia, Diana e Ricardo

Plenário Jovem

O programa também teve uma vertente social, com a
visita ao Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos, no dia anterior à sessão plenária.
Esta experiência foi muito gratificante tanto para os
alunos participantes, que tiveram a oportunidade de
serem deputados por um dia e de travarem novas amizades, e para os docentes que os acompanharam, pela
constatação da excelência dos trabalhos apresentados.
Nívia Pires

Visita ao Centro de Interpretação do Vulcão dos
Capelinhos

8.ª Edição

Página 31

ADDICTIONS RUINED MY LIFE
The students from the 9th A were asked to present a work about famous people who got their lives ruined by
addictions. Here are some examples of what we DON’T want to follow. Addictions… WE’RE OUT!

Oprah Winfrey

Amy Whinehouse

Addiction: food

Addiction: drugs

Causes: stress; work

Causes: family problems

Consequences: weight gain; obesity

Consequences: poor performances;
appearance changes; scandals; death

Alexandre Sousa

Ana Freitas

Kurt Cobain
Addiction: drugs

Elvis Presley

Causes: difficult adolescence

Addiction: drugs

Consequences: bullying; suicide

Causes: unknown

Beatriz Gouveia

Consequences: divorce; overdose;
bad performances

Justin Timberlake

Bernardo Peixoto

Addiction: shopping

Jimi Hendrix

Causes: vulnerability

Addiction: drugs

Consequences: compulsive buyer

Causes: curiosity; enthusiasm; ease the pain

Cristiana Mateus

Consequences: law problems; violent behaviour;
death
Daniela Nóia

Michael Jackson

Lindsay Lohan

Addiction: plastic surgeries
Causes: low self-esteem

Addiction: drugs and alcohol

Consequences: health problems

Causes: peer pressure; family
Consequences: hospitalized and
arrested

Diogo Vasconcelos

Diana Nóia

Rhianna
Patrick Swayze

Addiction: drugs and alcohol

Addiction: alcohol

Causes: domestic violence

Causes: excessive work; sister’s
death

Consequences: health issues; professional problems

Consequences: rehab clinic;
pancreas cancer; family
problems

Cindy Jackson
Addiction: plastic surgeries
Causes: beauty issues
Consequences: “the human Barbie”;
finantial problems
Maria Serpa

Jacinta Mendonça

Maria Serpa

Whitney Houston
Silvio Berlusconi
Addiction: corruption; sex and orgies
Causes: fame and power
Consequences: divorce; scandals
Vitor Coelho

Addiction: drugs
Causes: husband’s influence
Consequences: delays; financial problems
Marisa Silva
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Atividades no âmbito do Programa Eco-Escolas

Compostagem—Uneca TVA e OPI

Dia Mundial da Floresta—21 de março de 2012—1.º ciclo

Biodiversidade—
2.º ano

Limpeza dos espaços exteriores da escola, Uneca TVA.

Instrumentos musicais
caseiros—2.º ano
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Agricultura biológica na estufa da escola - Uneca TVA

Germinação de sementes para plantar na estufa da escola - Pré

Venda de ervas aromáticas e medicinais - Uneca TVA
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Concurso Eco-Código 2012 - vencedor Uneca TVA

Concursos: Pilhas (78 kg) e Tinteiros com Valor (6,5
kg)— vencedor 4.º A

Apresentação do Hino Eco-Escolas na festa de
S. Pedro, letra e música de Diogo Ferreira,
com as turmas do 5.º e 6.º anos.

Apresentação da coreografia
Eco-Escolas, a partir do tema Asas Delta Clã, “Escolas em Movimento”, com as
turmas do 1.º ciclo, orientada pelos docentes de Educação Física, Suzana Loureiro e João Pessoa.

8.ª Edição

Página 35

Amigas na escola
Durante o mês de fevereiro, os alunos da turma Uneca Tva promoveram atividades de culinária com a participação de algumas mães, irmãs, auxiliares e amigas. Fez-se doce de laranja,
bolo de frutas, bolo de chocolate, crepes e coscorões. No Dia das Amigas convidaram-se as
mães e colegas para participarem num lanche convívio. Foram oferecidos postais e lembranças às convidadas.
A diretora de turma Ana Peixoto
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EB1,2,3/JI/S—
Padre Maurício de
Freitas

EBS das Flores
Rua de Santa Catarina
Santa Cruz das Flores
Tel: 292-592-362
Fax: 292-542-095
Correio eletrónico:
jornalebsflores@gmail.com

Estamos na Web!
http://ebsflores.pt.vu

Edição:

COLABORAÇÃO PARA
UMA LINHA
DE COSTA
MAIS
LIMPA

Br uno Nunes
Fedr a Machado

Os resíduos que se acumulam na costa marítima são um dos grandes problemas ambientais
do nosso tempo, provocando consequências nefastas nos ecossistemas marinhos.
A Secretaria Regional do Ambiente e do Mar e
o Parque Natural das Flores, no âmbito do Programa Eco-Escolas, solicita a colaboração dos
docentes e seus alunos para removerem o lixo
costeiro, dinamizando atividades de voluntariado, durante o mês de Junho, mês do Dia Mundial do Ambiente, Dia Mundial dos Oceanos e
mês de início da época balnear para que os locais públicos se tornem limpos e mais aprazíveis.

Coordenadora do Programa Eco-Escola
Ana Peixoto

