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Tinha eu 15 anos, quando contatei pela primeira vez com a Filo-

sofia, uma disciplina nova e que para nós, estudantes do 10º ano, 
suscitava sempre alguma curiosidade e interesse.  

Foi com ele o primeiro contato com a Filosofia. As suas aulas 
eram sempre um espaço vivo de debate e discussão onde não falta-
vam as divergências próprias de quem se predispõe a pensar.  

Mesmo nos momentos de maior tensão, o Sá sempre soube “dar a 
volta” e, mais do que um professor, ele cultivou a amizade de muitas 
e muitas gerações de alunos. Eu pertenço a uma delas…  

Sempre disposto a ouvir e a ajudar, o Sá acompanhou o meu per-
curso académico, daí que, quando regressava de férias, as dúvidas e 
os esclarecimentos complementares eram feitos nas visitas que lhe 
fazia, fossem elas no Natal, na Páscoa ou no calor do verão.   

Mais tarde, voltei a cruzar-me com ele, agora já como colega de 
profissão. Nesta qualidade, o Sá, mais do que um Representante de 
Grupo, cultivava a amizade e mesmo nos momentos mais difíceis 
sempre os soube ultrapassar, num espírito de colaboração entre cole-
gas. As reuniões eram marcadas pelo seu sentido de humor, um 
humor que desfazia significações, sentidos construídos, jogando com 
a equivocidade das palavras. O Sá, por vezes, opunha um enunciado 
a outro, criando um não sentido para aquilo que julgava não ser o 
essencial. Dava a volta à gravidade daqueles que apelavam à legisla-
ção, ao decreto, ao artigo…opunha, desfazia sombras, criava PARA-
DOXOS. 

Sá, muitas vezes  ouvi-te dizer que a morte era a única certeza do 
Homem e que nós só vivíamos a morte do outro. Como é verdade 
esta vivência agora…esta ausência - o silêncio do gabinete em que 
discutíamos política, filosofia, religião…e, quando o consenso não 
reinava, a discussão acabava com um cafezinho no Avião e um abra-
ço à despedida. 

Quanto ao resto, todos sabemos: o Sá vivia para escola. Entregava-
se “de alma e coração” às diversas atividades que desenvolvia, aos 
alunos, pertencessem eles ou não às suas turmas.   

Enfim, vamos todos sentir a sua falta, mas também arranjaremos 
forma de o tornar continuamente presente… pois a tragédia da mor-
te consiste em que ela transforma a vida em destino.  

Até Sempre, Amigo Sá… 
Rui Ramos 

 

 Meu Professor, Colega e 

Amigo Sá  
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Em tempo de Memórias… 

Uma Escola que foi Liceu nunca deixa de o ser 

      O ensino liceal foi criado a 5 de dezembro de 1836  por Passos Manuel. Em 1839, foi 
aberto em Lisboa o primeiro liceu do país. Até finais da década de 1970, os Liceus eram esta-
belecimentos de ensino que ofereciam uma formação generalista em Ciências e Humanida-
des, preparando o aluno para o ingresso no ensino superior. Os liceus funcionavam em para-
lelo com os diversos tipos de escolas técnicas profissionais, que ministravam o ensino técnico 

secundário. 
Na sequência do 25 de abril de 1974, é contestada a separação entre o ensino técnico e o liceal, sendo este 

considerado demasiado elitista. Esta hipocrisia dos falsos democratas, que são contra o elitismo e preferem nive-
lar todos por baixo, por motivações menos nobres, daria assunto para um outro editorial que não este.  

Assim, a partir de 1975, os liceus e as escolas técnicas começaram a ser transformados em escolas secundá-
rias, que deveriam ministrar tanto o ensino liceal como o técnico.  

Liceu ou Escola, a verdade é que este é um espaço onde passamos a nossa adolescência. É onde aprendemos 
e nos fazemos gente. E onde o saber ser deveria assumir tanta importância como o saber. 

Uma Escola é, de certa forma, uma sociedade em miniatura, com todas as complexidades que isso implica. 
Indivíduos cada vez mais heterogéneos a povoam e todos eles têm de aprender a adaptar-se a essa e a outras 
realidades, aceitando as diferenças e respeitando as especificidades de cada um. A Escola é um espaço de 
aprendizagens várias e também, por isso mesmo, de desafios infinitos. Nela, passamos grande parte dos nossos 
dias. Nela, nos vamos fazendo adultos, que se querem preparados para a vida e para enfrentar o Futuro, em 
todas as suas aceções. É também nela que temos oportunidade de ser felizes (ou de achar que não o somos). 
Por todas estas razões, defendo, como sempre defendi, que o papel dos professores não deverá limitar-se à 
transmissão dos saberes científicos. Dizer que a Educação começa em casa é um cliché mas não é menos verda-
de por isso. Tal como não é menos verdade que a Escola é um local onde se educa. Julgo mesmo que ensinar 
sem educar é tarefa impossível. 

 A Escola marca-nos, de uma forma ou de outra, para o melhor e para o pior. Na maior parte das vezes, 
estou convicta, para o melhor. É um mundo que se abre aos olhos de quem o frequenta.  Um mundo comple-
xo e fascinante que os professores materializam na sala de aula. 

E uma Escola como a nossa, que já foi um velho Liceu Nacional e que antes de o ser foi um Palácio de 
Barões, com mil e uma histórias da História para contar, marca mais fundo ainda quem por ela passa. 

Os anos correm, os governos mudam, as motivações alteram-se, mas o Liceu está sempre aqui, a marcar presença, nos 
seus alicerces físicos e humanos. E a dar frutos incontestáveis.  

E uma Escola é, também por isso, um espaço de memórias, que vão ficando impressas em cada um, de forma íntima. 
Afinal, o que a memória guardou e irá guardar é aquilo que verdadeiramente importa e se torna intemporal - essa Idade 

de Ouro, que é a adolescência; os sonhos e os desejos; as amizades e alguns amores que ficam para a vida e, acima de tudo, 
as lições dos professores. São estes que nos ensinam a amar o conhecimento e a descobrir o valor intrínseco das coisas – o 
deslumbre das Ciências; a magia das palavras; o poder da Filosofia e do que ela muda em nós, nessa idade maravilhosa de 
descoberta.* 

Ainda hoje, embora a ideia da excelência e do valor do ensino seja muito diferente do que já foi (por vários 
motivos), os nossos alunos, pelo menos os mais atentos e despertos, sentem vaidade de estudar nesta Escola 
(que já mal conhecem como Liceu). Estas paredes do Antigo Palácio dos Fonte Bela ainda exercem sobre eles 
uma grande influência. 

Tenho a certeza de que, se percorrermos os corredores do nosso Liceu, nos breves momentos em que neles não há alunos, 
conseguiremos ouvir os passos de tantas gerações que por aqui andaram como se fossem os nossos próprios passos e, se 
entrarmos sozinhos na Biblioteca, onde já tanto aconteceu, os sonhos que invadiram este espaço confundir-se-ão com os nos-
sos próprios sonhos. Porque há coisas que são eternas e a memória ajuda-nos a que assim seja. * 

Maria João Ruivo 
*Citado do meu texto “A Fechar” in Memórias do Nosso Liceu, ed Letras Lavadas, 2014 

Profª. Maria João  
Ruivo 



 Escola Secundária Antero de Quental  

   comemorou o dia do seu Patrono 

  Foi no passado dia 23 de abril 
que a nossa Escola comemorou o 
dia do seu Patrono, uma vez que a 
data de 18, dia de Antero, coinci-
diu com a interrupção letiva da 
Páscoa. 

Numa época em que cada vez 
mais se quer ver a Escola integra-
da na comunidade, foi bom ver a 
nossa Biblioteca cheia de familia-
res dos alunos e de todos os que 
quiseram participar e assistir às 
comemorações. 

O dia começou com o hastear 
da bandeira da Escola, cerca das 
10 horas. No período da manhã, 
após a interpretação do nosso 
hino, foram entregues os diplo-
mas de mérito aos alunos do 
Secundário, distinguidos no ano 
letivo de 2012-2013, bem como o 
Prémio Antero de Quental, atri-
buído pela Câmara Municipal de 
Ponta Delgada ao melhor aluno. 
Este prémio foi entregue pelo Vice
-presidente da Câmara Municipal 
da nossa cidade, Dr. Fernando 
Fernandes, em representação do 
Presidente José Manuel Bolieiro. 

Os diplomas de mérito destina-
dos aos alunos do Básico foram 
entregues da parte da tarde, na 

presença do secretário da Educa-
ção, Luís Fagundes Duarte, que 
presidiu à sessão. 

Entre outras atividades, houve 
interpretação de trechos musicais e 

de poesia por parte de alunos da 
nossa Escola. 

 

Maria João Ruivo 

Chegar onde eu cheguei, subir à altura  

Onde agora me encontro - é ter chegado  

Aos extremos da Paz e da Ventura! 

Antero de Quental - no seu soneto Nirvana 
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Os docentes de História da 
nossa Escola levaram a efeito, a 28 
e 12 de abril e maio, respetiva-
mente, um ciclo de sessões intitu-
ladas “Conferências da Antero – 
40 Anos de Abril”, como forma 
de assinalar os 40 anos da Revolu-
ção dos Cravos, mas sobretudo, 
para que fosse um espaço de ensi-
namento sobre o percurso que 
trilhamos nestas últimas quatro 
décadas, em particular nos Açores. 

A primeira sessão consistiu 
numa abordagem histórica e socio-
lógica, visando recuperar o passa-
do e os aspetos sociais que caracte-
rizaram a sociedade açoriana, para 
tal focalizando-se nos aconteci-
mentos com que se deparou e 
gerou, simultaneamente. Para o 
efeito contou-se com a participa-
ção do universo académico, repre-

sentado pelos docentes Susana 
Serpa Silva e Álvaro Borralho, da 
Universidade dos Açores.  

A segunda sessão teve como 
objeto recuperar o espólio da 
memória coletiva centrado na rea-
lidade açoriana. Assim, na defesa 
da memória coletiva, como pro-
motora do conhecimento sobre o 
passado, foram convidados o Dr. 
João Bosco Mota Amaral e o Dr. 
José Contente, devido ao papel 

político que emprestaram aos Aço-
res, nos últimos 40 anos.  

De salientar, que estas confe-
rências, buscando uma síntese do 
conhecimento histórico e do 
conhecimento carreado pela 
memória coletiva sobre as últimas 
quatro décadas açorianas, tiveram 
como principais destinatários os 
alunos do 9.º ano e 12.º ano, ape-
sar de terem contado com a parti-
cipação de alunos de outros anos 
de escolaridade. 

Carlos Vargas Melo 

 Conferências da Antero  

40 anos de Abril 
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projeto, além disso, os alunos 
devem ainda possuir competên-
cias básicas no que concerne ao 
Inglês, e no seu processo, não 
podem haver registos de proble-
m a s  c o m p o r t a m e n t a i s 
(participações disciplinares, 
repreensões registadas…). 

Após as inscrições, serão agen-
dadas reuniões de trabalho. Fica 

atento ao “Cantinho Comenius” 
– vitrinas junto à sala 01s. 

Para mais informações ou para 
proceder às inscrições, por favor, 
contactar as docentes responsáveis 
pelo Clube ou via email:  

comeniusnaesaq@gmail.com 
Estamos à tua espera e a Europa 

conta contigo! 
As docentes responsáveis pelo 

Clube: 

Dora Morgado 
Marília Reis 

Carla Cordeiro 

Caríssimos alunos e professores, 
vimos por este meio informar que 
se encontram abertas, durante o 
presente ano letivo, as inscrições 
para o Clube Comenius na 
ESAQ. 

Mais se informa que o referido 
clube tem como objetivo a elabo-
ração de uma candidatura para 
um novo projeto que, sendo apro-
vado pela Agência Nacional 
PROALV, entrará em vigor nos 
anos letivos subsequentes. 

É de referir também que para 
poder desenvolver os futuros pro-
jetos, é fulcral e obrigatório que os 
discentes inscritos colaborem para 
a elaboração da candidatura e no 
desenvolvimento das atividades do 

Clube Comenius ESAQ 

Queres conhecer melhor a Europa? 

Então vem e inscreve-te! 

V MARATONA DE FUTEBOL ESAQ  

2014 

dois alunos do 3º Ciclo e três alu-
nos do secundário. Cada golo 
marcado por uma aluna valia por 
2.Regra que, uma vez mais, foi 
bem entendida por todos os parti-
cipantes, tendo permitido que 
estas tivessem uma participação 
mais ativa e efetiva no jogo. 

No total foram realizados 33 
jogos: 1ª Fase- 18 jogos: em forma 
de “poule – todos contra todos”, 

em que as equipas foram divididas 
em 6 grupos de 3. Passavam à fase 
seguinte (1/8 final), os dois pri-
meiros classificados de cada gru-
po, mais os quatro melhores 3º 
classificados. Nas restantes fases: 
sistema de eliminatória.1/8 Final- 
8 jogos; 1/4 Final- 4 jogos;1/2 
Final- 2 jogos e final- 1 jogo. 

Sagrou-se vencedora a equipa 
“Craques do Cantim”, constituída 

A V Maratona de Futebol 
ESAQ 2014 foi realizada nos dias 
22, 23 e 24 de abril, numa organi-
zação do Grupo de Ed. Física sob 
a responsabilidade do Professor 
Luís Rebelo Gamboa.  

Teve a participação de 18 equi-
pas (cerca de 200 participantes). 
Cada equipa era constituída por 
10 alunos. Dos sete jogadores em 
campo, dois tinham de ser alunas, 
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pre cheias e o entusiasmo geral foi 
uma nota dominante. Viveu-se 
um ambiente de grande festa, con-
vívio e confraternização entre os 
participantes e os espetadores, 

onde o som/música ambiente teve 
um papel preponderante, assistin-
do-se a jogos de muito boa quali-
dade. 

pelos seguintes alunos: Maria 
Pereira; Sara Costa; Ana Melo; 
Nuno Silva; Joaquim Domingos; 
Miguel Silva; Bruno Rodrigues; 
Gonçalo Ferreira e Miguel Rodri-
gues. 

 Como aspetos relevantes a con-
siderar, refira-se o seguinte: 
fomentou-se o gosto pela prática 
de atividades físicas, promovendo 
o futebol, assim como o convívio e 
alegria nos participantes; propor-
cionou-se uma atividade em que 
competiram professores, alunos e 
alunas de várias idades, de todos 
os níveis de ensino ministrados na 
escola, de um modo são e aprazí-
vel, como forma de complemento 
educativo. 

Nos três dias de atividade, cujas  
condições atmosféricas foram 
boas, as bancadas estiveram sem-

Craques do Cantim – Vencedores da V Maratona de Futebol ESAQ – 2014  

Melhor Marcadora- Beatriz Joaquim (Os Casacas) Melhor Marcador- Miguel Rodrigues (Craques do Cantim) 

Melhor Golo Feminino- Ana Rita Martins (Duros FC) 
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I MARATONA DE VOLEIBOL ESAQ 

2013-2014 

João Pimentel; Pedro Soares e 
João Aragão. 

Com esta atividade fomentou-
se o gosto pela prática de ativida-
des físicas, promovendo o voleibol 
em meio escolar, assim como o 
convívio e alegria nos participan-
tes e proporcionou-se uma ativida-
de em que competiram professo-
res, alunos e alunas do ensino 
secundário, de um modo são e 
aprazível, como forma de comple-
mento educativo.  

Nos dois dias de atividade, o 
Ginásio A apresentou-se sempre 
com muito público (alunos e pro-
fessores), e onde o entusiasmo 
geral foi uma nota dominante. 
Viveu-se um ambiente de grande 
festa, convívio e confraternização 
entre os participantes e os espeta-
dores e propiciou-se um bom 
desempenho ao nível do Domínio 

Cognitivo-Operatório e também 
no que diz respeito às Atitudes e 
Valores. 

Ao longo de toda a atividade, a 
limpeza do recinto foi uma grande 
preocupação da organização, que 
fez repetidos apelos através da apa-
relhagem sonora para que se utili-
zassem os caixotes de lixo para 
colocar os detritos, em vez de os 
deixar no chão. No entanto, no 
final de cada dia de atividade, era 
evidente a grande quantidade de 
lixo acumulado no espaço reserva-
do aos espetadores no local dos 
jogos. 

Apesar de não ter diretamente 
a ver com a atividade em causa, 
este  é um aspeto transversal a 
qualquer atividade realizada no 
espaço escolar que urge ser resolvi-
do.  

Realizou-se, nos dias 16 e 17 de 
dezembro de 2013, a I Maratona 
de Mini-Volei ESAQ, no Ginásio 
A da nossa escola, numa organiza-
ção do Grupo de Ed. Física sob a 
responsabilidade do Prof. Luís 
Rebelo Gamboa. Esta atividade 
contou com a participação de 12 
equipas (cerca de 80 participan-
tes). Cada equipa era constituída 
por 6 alunos (3 raparigas e 3 rapa-
zes). Dos quatro jogadores em 
campo, dois tinham de ser alunas. 
Realizaram-se no total 34 jogos. 

A final foi disputada entre os 
dois primeiros classificados da 2ª 
Fase, nomeadamente as equipas 
“Violas” e “Professores”. 

Sagrou-se vencedora da I Mara-
tona de Voleibol ESAQ – 2013 a 
equipa “Violas”, constituída pelos 
seguintes alunos: Solange Tavares; 
Cristina Monteiro; Rita Pereira; 
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LIGA ESAQ  

2013/14 

gos Rebelo); “Liga ESAQ 3º 
Ciclo” (4 equipas e somente para 
alunos nascidos a partir de 1999) 
e “Liga ESAQ Secundário” (8 
equipas). Ao longo do ano foram 
realizados cerca de 60 jogos, envol-
vendo a participação de cerca de 
300 alunos. 

Os objetivos que se pretendem 
ver alcançados são os seguintes: 
Promover o futebol, contribuindo 
para uma boa formação na moda-
lidade; ocupar o tempo livre dos 
jovens, incentivando-os na aquisi-
ção e manutenção de hábitos de 
vida saudáveis; contribuir para a 
formação dos jovens, fortalecendo 
o seu desenvolvimento enquanto 
pessoas/cidadãos; contribuir para 
uma melhor formação ao nível das 
capacidades físicas motoras; pro-
porcionar um bom desempenho 

ao nível do Domínio Cognitivo-
Operatório e também no que diz 
respeito às Atitudes e Valores, 
onde se destaca a noção de Fair-
Play. 

Teve início no dia 21 de outu-
bro e terminará em inícios de 
junho de 2014, com uma Festa de 
Encerramento, onde se disputarão 
as finais das três mencionadas 
ligas, a que se juntarão outras ati-
vidades, que enriquecerão o pro-
grama, com o intuito de se promo-
ver um ambiente festivo entre 
toda a comunidade escolar naque-
le dia, assinalando, também, o 
final de mais um ano letivo. No 
programa preveem-se demonstra-
ções de classes de ginástica e de 
dança. 

O “Campeonato de Futebol do 
Liceu” é uma tradição na Escola 
Secundária Antero de Quental, 
pois há várias décadas que se dis-
puta, granjeando sempre o interes-
se dos muitos jovens que, ao lon-
go dos anos, vão passando pelos 
bancos da nossa escola. 

A “Liga ESAQ” 2013/14, 
como atualmente é denominada, 
é uma atividade organizada pelo 
grupo de Educação Física sob a 
responsabilidade do Professor 
Luís Rebelo Gamboa e decorre 
habitualmente às 4ªfeiras (15:25h-
17:00h), no Campo de Futebol 
Sintético, vulgo “Campo de Jogos 
do Liceu”. A atividade engloba 
três competições distintas, a saber: 
“Liga ESAQ Feminina” (4 equipas 
participantes, entre as quais uma 
em representação da ES Domin-
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DIA MUNDIAL DO TEATRO 

Comemorou-se, no passado dia 
27 de Março, o “Dia Mundial do 
Teatro”. Nesse dia, várias turmas 
do Ensino Básico da Escola 
Secundária Antero de Quental, 
que possuem esta valência, leva-
ram a cabo um conjunto de ativi-
dades teatrais (Anter’arte IV) que 
pretenderam lembrar e valorizar 
esse dia e essa arte. 

No evento, foram apresentados 
diferentes trabalhos criados por 
alunos dos 7º, 8º e 9º anos.  

Na sala Jeremias da Costa, foram 
representadas algumas peças ence-
nadas nas aulas de Teatro, ao lon-
go do 1º e 2º períodos. É certo 
que nas aulas da disciplina não se 
pretende a formação de atores, 
mas sim o desenvolvimento de 
competências que permitam aos 

alunos uma relação de entendi-
mento dialogante com o Teatro, 
contudo podemos afirmar que 
nalgumas das peças foi possível 
vislumbrar, para gáudio nosso, 
alguns “pequenos grandes atores”. 

Este ano, duas turmas do 9º 
Ano, H e I, realizaram uma ativi-
dade “extra-sala” a que se deu o 
nome de “Teatro nos Corredores/ 
Estátuas Vivas de Escritores”. Os 
alunos destas turmas foram dividi-
dos em pequenos grupos, consti-
tuídos por uma “estátua viva” de 
um poeta e dois “mordomos” de 
apoio. A indumentária das 
“estátuas vivas” procurou reprodu-
zir o vestuário típico da época do 
e s c r i t o r ,  e n q u a n t o  o s 
“mordomos” se apresentaram ves-
tidos com uma roupa atual, 

moderna, embora com marcas de 
algum formalismo. Os grupos ins-
talaram-se no átrio inferior da sec-
ção. Aí, cada “estátua” assumiu 
uma atitude que procurou sugerir 
o tipo de poesia desenvolvida pelo 
escritor em causa: a “estátua viva" 
de Camões – uma atitude épica, 
altiva; a de Florbela Espanca – 
uma atitude melancólica e cabis-
baixa, etc., etc. Aos mordomos 
coube a tarefa de abordar e con-
vencer os colegas transeuntes a 
entrar no jogo dramático, premin-
do um “botão de vida” estrategica-
mente colocado na indumentária 
da estátua. Premido o botão, a 
estátua ganhava vida e declamava 
um poema do poeta representado. 
Seguidamente, o espetador era 
convidado a participar na ação 
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dramática, através da leitura de 
um segundo poema. Tratava-se, 
assim, de uma espécie de “teatro 
interativo de um espectador só”, 
embora, na prática, cada represen-
tação tenha acabado por ser segui-
da por vários alunos ao mesmo 
tempo, que rodearam cada grupo 
em ação. E foi assim, desta forma 
teatral, que os alunos da Escola 
Secundária Antero de Quental 
puderam rever poetas como 
Camões, Natália Correia, os Fer-
nandos Pessoas, Camilo Pessanha, 
Antero de Quental, Manuel Maria 
Barbosa du Bocage, Marquesa de 
Alorna, Sophia de Mello Breyner 
Andresen, a guineense Odete 
Semedo, etc. Estes foram os poe-
tas a quem foi dada vida, tendo a 
sua escolha resultado da livre e 
direta decisão dos membros de 

cada grupo.  
   Através de todas as atividades 
realizadas, foi possível alcançar 
objetivos trabalhados durante as 
aulas: colocação e expressivida-
de da voz, capacidade de revelar 
ideias e sentimentos, através de 
expressão corporal/mímica, 
autoconfiança e desinibição 
perante situações não totalmen-
te controláveis e previsíveis, 
capacidade de improvisação e de 
adaptação à dinâmica das situa-
ções. 
Embora com naturais diferen-
ças, verificámos, com agrado, 
que todos os grupos apresenta-
ram um elevado grau de eficácia 
e capacidade de representação e 

autoconfiança, tendo demons-
trado empenho, alegria e satisfa-
ção no decorrer das atividades. 
O evento envolveu, mais uma 
vez, a comunidade escolar. Para 
além das turmas convidadas, 
também contámos com a pre-
sença de alguns Pais e Encarre-
gados de Educação. O interesse 
pelos trabalhos foi igualmente 
visível na afluência de antigos 
alunos de Oficina de Teatro, 
agora no ensino secundário, que 
se fizeram público na sala Jere-
mias da Costa. 
 

Fernanda Jerónimo 
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co entre a paisagem vulcânica dos 
Açores e a sedimentar e plutónica 
do continente português. Ainda 
no âmbito desta disciplina, acresce 

o facto de, na sua grande maioria, 
os pavimentos calcários exibirem 
fósseis e icnofósseis que remetem 
para paleoambientes típicos dessas 
formas de vida. Finalmente, a visi-
ta ao Museu de História Natural e 
Ciência encerrou o(s) percurso(s) 
com a convicção de que aquele é 
um espaço para redescobrir.    

 

Assim, de 29 de março a 3 de 
abril, 7 professores e um encarre-
gado de educação acompanharam 
41 alunos do 11º  e do 12º anos, 
em visita de estudo ao Continente 
Português.  

E por se tratar de um projeto 
para os alunos, parece-nos que 
será interessante dar-lhes a pala-
vra, para que “contem” como 
foram aqueles seis dias. 

O projeto Percursos Literários 
II: de Camões a Saramago partiu 
das disciplinas de Português e Bio-
logia e destinou-se a todos os alu-
nos do Secundário que quiseram 
nele participar. 

Este projeto  envolveu a comu-
nidade educativa, de junho de 
2013 até março de 2014, com jan-
tares, arraial de santos populares, 
bazares, sorteios, “traquitanas”, 
venda de diversos artigos nas Fes-
tas do Espírito Santo de Ponta 
Delgada, lavagem de carros e 
outras atividades que visaram 
angariar fundos para a deslocação 
a Lisboa. Lá, cumprir-se-ia um pro-
grama de aprendizagem extra-aula 
de literatura - Camões, Padre 
António Vieira, Pessoa, Eça, Cesá-
rio Verde, Saramago e, também, 
de Biologia Geologia - desde logo 
o alertar para o contraste geológi-

PERCURSOS LITERÁRIOS II  

De Camões a Saramago 
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No primeiro dia, fomos ver a 

peça O Menino da sua Avó, no tea-

tro A Barraca. Adorei a peça. Defi-
nitivamente, lançou-me com entu-
siasmo no estudo do nosso poeta 
Fernando Pessoa.    

 No segundo dia, fomos a 
Mafra. No famoso Convento, 
assistimos a uma peça de teatro - o 

Memorial do Convento. Foi espe-
tacular! Quando terminámos,  
almoçámos num restaurante com 
comida caseira muito saborosa 
(esgotou-se o arroz de pato!!!). 
Depois, voltámos para o Palácio/
Convento onde fizemos uma exce-
lente visita guiada, muito interes-
sante e nada maçadora, porque 
tudo era muito bonito e com mui-
tos pormenores a não esquecer (o 
guia teve muito mérito nisso). Foi 
o meu dia preferido. 

 No terceiro dia, visitámos a 

Casa Fernando Pessoa. Para mim, 
esta visita, no início, foi um pouco 
maçadora, mas depois já estava a 
gostar mais, quando começámos a 

interagir. Quando a visita acabou, 

fomos almoçar ao Mercado de Ouri-

que, um espaço com vários restau-
rantes e bancas de frutas e legu-
mes. Para sobremesa, fomos pro-
var “O Melhor Bolo de Chocolate 
do Mundo” (na pastelaria só 
cabiam 10 pessoas –imaginem!). À 
tarde fomos à Igreja e Museu de 
São Roque. Achei muito bonita a 
igreja, com as suas capelinhas. A 
nossa guia revelou-se sempre mui-
to entusiasmada e cativadora, 
(usando de vez em quando o Esti-
lo Barroco), transmitindo-nos 
tudo o que sabia e tornando a visi-
ta muito interessante.   

À noite, a nossa fiel amiga não 
nos deixou sair da pousada, mas a 
boa notícia chegou - íamos ter um 
jantar especial: dezenas de fran-
gos!!! O nosso jantar foi patrocina-
do pelas nossas professoras, o que 
ainda o tornou mais saboroso… 
Parecia que não comíamos há 
meses. O serão foi musical: viola e 
cantorias. 

“Esta viagem, do meu ponto de 
vista, foi muito benéfica para 
todos os que nela trabalharam. 
Desde o início que ajudou a incu-
tir nos alunos a ideia de que se 
queremos ter alguma “coisa na 
vida” temos de trabalhar por ela. 
Foi por onde começámos, ou seja, 
pelos jantares, pelas lavagens de 
carros, feiras, vendas no dia dos 
“namorados”, “quiosque” no 
pátio para venda de lanches nos 
intervalos e até um “arraial”. 
Todos (ou quase todos) se esforça-
ram ao máximo, dando o seu con-
tributo para aumentar o 
“porquinho” o máximo possível.  

 Após longos meses de sacrifí-
cios e de espera, finalmente che-
gou o grande dia. Entrámos no 
avião e despedimo-nos da nossa 
humidade e chuvinha constantes 
para abraçarmos a nossa capital, 
mas, para nosso espanto, alguém 
se lembrou de levar dentro da 
mala (com medo de ter saudades) 
a dita “CHUVINHA” e, ao longo 
de toda a viagem, esta não nos 
abandonou (uma amiga fiel). 

Gostei muito da pousada. Era 
muito bonita, bem arranjada e o 
pequeno-almoço era bom. Os 
donos eram simpáticos e pacientes 
(também, com tantas trocas de 
quartos e camas…) e terei sauda-
des dos 50 cm entre as camas, pois 
ficamos bem aconchegadinhas”... 
Apesar de um ou outro aspeto, 
tinha uma ótima localização o que 
nos facilitava muito a vida. 

Testemunhos... 
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teatro, tentei salvar uma andori-
nha, mas foi em vão - tive de a dei-
xar junto a uma árvore, para 
poder entrar no teatro. 

Neste dia à tarde, fomos recebi-
dos, com muita alegria, na Funda-
ção José Saramago. Ali, todos 
ouvimos, atentamente, o que a 
nossa guia tinha a dizer sobre o 
nosso Nobel. 

À noite fomos recebidos na 
Casa dos Açores. Receberam-nos 
de braços abertos. Foi muito 
engraçado ver uma casa totalmen-
te dedicada à nossa terra natal. 
Ofereceram-nos um lanchinho 
muito saboroso e despedimo-nos 
com canções das nossas ilhas. 

Último dia. Manhã - festival das 
malas (de certeza que entrávamos 
para o Guiness!), todas as malas 
na sala do pequeno-almoço! 

Saímos para visitar o Museu de 
História Natural. Gostei muito da 
visita, acompanhada pela professo-
ra de Biologia que nos foi expli-
cando e completando o que íamos 
vendo: minerais, dinossauros, via-
gem ao espaço e ao olho humano. 

Adorei tudo o que vi e vivi 
durante estes dias na nossa capi-
tal. 

O meu muito obrigada a todos 
os que tornaram possível esta via-
gem.” 

Sofia Carvalho 

Na terça-feira, fomos de com-
boio para Sintra e fizemos uma 
visita guiada ao Castelo dos Mou-
ros. O problema é que não conse-
guimos ver um “único mouro” ah, 
ah – não víamos nada, devido ao 
nevoeiro e à chuva. Acabou por se 
tornar um pouco mais engraçado 
quando nos explicaram a história 
relativa ao dito castelo. 

 No regresso a Lisboa, à noite, 
também houve um tempinho para 
uma tão esperada escapadela ao 
centro comercial !!! 

No dia seguinte, fomos visitar o 
Teatro São Carlos, onde assisti-
mos a um ensaio da Orquestra 
(lindíssimo). No caminho para o 

por este tão belo monumento. E 
a sua queda para o público jovem 
era tão envolvente que nem 
demos pelo passar do tempo: três 
horas!  

Dessa visita, podemos desta-
car: a Igreja, com altares lindíssi-
mos; os claustros do convento; os 
quartos do rei e da rainha, que 
ainda possuíam marcas da passa-
gem de reis como D. João VI ou 
D. Manuel II e, por fim, a famosa 
biblioteca! Fiquei abismado quan-
do soube que esta possuía cerca 
de trinta e seis mil livros! 

O dia 2 de Abril foi já consi-
derado o nosso último dia, pois o 
seguinte seria maioritariamente 
dedicado à viagem de regresso. A 
manhã começou com o Roteiro 
Pessoano, muito interessante e 
enriquecedor.  

Depois de um reconfortante 
almoço nos Armazéns do Chiado, 
seguimos para a Fundação José 
Saramago. Foi maravilhoso! A 

maneira como a guia nos deu uma 
pequena palestra e nos falou do 
escritor foi qualquer coisa de 
impressionante... fruto de ter con-
vivido com ele durante trinta 
anos.  

O final da tarde foi passado na 
Casa dos Açores. Apreciei bastan-
te a visita. Também gostei de rever 
o Dr. Eduíno de Jesus, velho ami-
go da minha tia, que já não via há 
uns anos. Regressámos no elétrico 
28, onde Pessoa também viajou. 
Temos que realçar o facto de que 
ele veio sobrelotado, com o nosso 
grupo assustador de cinquenta 
pessoas! 

 Agora, enquanto leio Os 
Maias, noto que tenho maior faci-
lidade em fazê-lo, em imaginar os 
espaços e o desenrolar da ação. E 
abriu-me o apetite para explorar a 
poesia pessoana e a ficção de Sara-
mago. Espero em breve voltar! 

Pedro Cordeiro Ponte 

No passado dia 29 de Março, e 
depois de oito meses de muito 
suor, sangue e lágrimas (leia-se 
trabalho), o nosso grupo de qua-
renta mentes com sede de cultura 
(sem esquecer os seus nove mes-
tres), partiu do Aeroporto João 
Paulo II em direção à capital do 
nosso País. Foi, sem dúvida, uma 
viagem mais do que marcante. E, 
sobretudo, enriquecedora. 

Um dos dias foi dedicado ao 
Palácio e Convento de Mafra. 
Tínhamos dois guias à espera, que 
nos levaram numa visita guiada 
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Mafra, onde podemos sentir de 
mais perto o fervor da nossa histó-
ria! Não esqueço, também, a casa 
Fernando Pessoa e, admito que, 
embora não sendo dos espaços 
maiores que pudemos visitar, ao 
mesmo tempo foi onde me senti 
mais pequena. Senti-me minúscula 
diante de todos aqueles livros, 
cheios de grandiosidade intelec-
tual. Fez-me pensar na interroga-
ção retórica, da professora Maria 
João Ruivo: “Que seria deste mun-
do sem os P-O-E-T-A-S?” 

Pudemos contemplar a lindíssi-
ma igreja de S.Roque e caminhar 
pelos jardins do castelo dos Mou-
ros. Tivemos também a sorte de 
visitar o Palácio Valenças e ouvir 
uma palestra que nos mostrou o 
quão arrebatador é o romance de 
Carlos e Maria Eduarda. 

Visitámos, ainda, a Fundação 
Saramago e fiquei comovida pela 
paixão com que a guia nos falava 
sobre ele. E afinal, como será possí-
vel falar de Saramago, se não 
assim, apaixonadamente? 

Outra visita que fizemos foi à 
Casa dos Açores, onde fomos ama-
velmente recebidos e onde, de fac-
to, nos sentimos em casa. 

 
De regresso, viemos contemplando 
lentamente a majestosa Praça do 
Comércio, com D. José I a manter 
a sua pose endurecida para os 
turistas. 

 E foi assim que dissemos 
adeus, lançando um último olhar 
pelas avenidas de Lisboa. Fomos 
verdadeiros caminhantes, um ban-
do de quarenta e muitos sonhado-
res movidos pela loucura de Pes-
soa, inspirados pelo romantismo 
enclausurado no castelo dos mou-
ros, pela genialidade de Saramago, 
pela beleza, pela grandiosidade e 
pelo mistério. 

Micaela Andrade 

 

Foi assim que nós, com este 
mesmo espírito apaixonado, che-
gámos no dia 29 de março, pela 
madrugada, ao centro de Lisboa. 

De entre muitas atrações turís-
ticas que pudemos saborear ao 
longo da viagem, uma delas (sorte 
a nossa) foi a de podermos usu-
fruir da beleza do elevador de San-
ta Justa, todas as manhãs ao abrir 
a janela. 

 Começámos com uma grande 
peça de teatro, “O menino de sua 
avó”, encenada por Maria do Céu 
Guerra, uma grande representação 
portuguesa! 

Foi uma peça recheada de diá-
logos inteligentes e divertidos. Eu, 
numa tentativa de não perder 
nenhum sentimento que ali era 
expresso, mantinha os olhos semi-
cerrados em direção às persona-
gens e, ao mesmo tempo, as lágri-
mas eram diretamente proporcio-
nais aos gritos que se soltavam 
para o público e, que pareciam tão 
angustiantes e verdadeiros. Fez-me 
verdadeiramente perceber que, o 
que a maioria das pessoas entende 
por loucura, apenas os verdadeiros 
loucos entendem que é talento. 
Tivemos também a oportunidade 
de ir a Mafra. A alegria contagian-
te que levámos connosco no auto-
carro já anunciava um dia bastan-
te divertido. E foi, de facto, não só 
divertido, mas também cheio de 
cultura. Desta vez, Saramago deu-
nos as boas vindas, com a peça de 
teatro O Memorial do Convento. 

Visitámos o Convento de 

   Como outrora tinha declarado Alberto de Oliveira... 

“ó luz ocidental, mais que a do Oriente leve,  
esmalta, pura e transparente, claro azulejo, 
Madrugadas ao sol que te exalta e te coroa 
-loira, morena, multicolor Lisboa! 
-Tão pagã, tão cristã, tão moira ainda...” 

Esta viagem foi, sem dúvida alguma, essencial para o meu desenvolvimento, quer académico quer huma-
no. Só nos enriqueceu, e projetos como estes são de louvar na nossa vida académica.  

João Nuno Gonçalo 
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“Embora tenha sido bastante cansativo e  emocionalmente 
desgastante, foi uma das experiências de toda a minha vida em 
que aprendi mais. Não só sobre a literatura do programa de por-
tuguês propriamente dita, mas também sobre um mundo de 
outras coisas. 

     Obrigada.” 

Irina Pires 

“Foi uma viagem fantástica, onde adqui-
rimos muitos conhecimentos importantes, 
não só para o percurso escolar, mas tam-
bém para a vida, e acompanhados por 
excelentes professores e colegas, que torna-
ram a viagem inesquecível.  

Se fosse para repetir a viagem, eu iria 
novamente!” 

Maria José Pacheco 

“De Camões a Saramago exploramos tudo, desde as suas 
vidas até às suas obras. Este foi o intuito da nossa viagem, 
ficar a conhecer mais sobre os grandes escritores da literatu-
ra portuguesa, saber quem eles foram, que impacto tiveram 
na nossa sociedade, que mudanças fizeram, que pensamen-
tos tiveram… E a verdade é que ficámos a conhecer muito 
sobre as grandes obras dos nossos escritores, a saber apreciá-
las, a saber valorizá-las! “ 

Cíntia Viegas 

“E chegámos ao último dia… Apren-
demos imenso! 

Na minha opinião, todos adorámos a 
viagem e gostaríamos que não tivesse 
passado tão rápido.” 

Leonor Peixoto 

“Numa única palavra: espetacular!       
Foi, simplesmente, uma viagem fantástica que penso que qualquer um de nós repetiria a qualquer 

momento.” 

Gonçalo Raposo 
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A sua  

curtíssima 

História 

Em 2002, ano em que o Liceu 

Antero de Quental comemorava o 

seu 150º aniversário, um grupo de 

antigos alunos, que se reúne para 

celebrar os 50 anos da conclusão 

do seu curso liceal, tem a ideia de 

criar uma Associação dos Antigos 

Alunos deste Liceu. 

De imediato, nasce a comissão 

instaladora, sob a presidência de 

Ângelo de Albergaria Pacheco, 

tendo como secretário Rubens de 

Almeida Pavão. O grupo funda-

dor fica, assim, constituído por 

Alexandre Linhares Furtado, 

António de Oliveira Cymbron, 

António José Vieira, António Soa-

res de Sousa, Boanerges de Melo, 

Graça de Almeida Lima Correia, 

Gustavo Moura, Paulo Wallens-

tein Teixeira e Vicente Borges de 

Sousa. Aprova-se então o projeto 

de estatutos, que estabelece três 

propósitos principais: Manter e 

reforçar o espírito de camarada-

gem e de solidariedade nascidos 

nos bancos do Liceu; fomentar o 

contato entre gerações e manter 

vivo o sentimento de pertença a 

um património espiritual e mate-

rial comum aos alunos que por 

aqui passaram e a toda uma comu-

nidade. 

A 8 de outubro de 2003, são 

oficialmente registados os Estatu-

tos e formalizada a nova Associa-

ção dos Antigos Alunos do Liceu 

Antero de Quental, no Cartório 

Notarial da Vila da Lagoa. Três 

anos depois, em 2006, são eleitos, 

a 11 de maio, e empossados, a 7 de 

julho, os primeiros órgãos sociais 

da Associação: a Assembleia Geral, 

presidida por Ângelo de Albergaria 

Pacheco, a Direção, por Boanerges 

Melo e o Conselho Fiscal, presidi-

do por António Cymbron. 

Depois de cerca de uma década 

de atividade, a 8 de novembro de 

2012, a Assembleia Geral delibera, 

por unanimidade, a cessação da 

referida Associação, por falta de 

elementos disponíveis para assegu-

rar os novos órgãos dirigentes. 

A Associação é reativada em 

2013, com novos órgãos sociais, 

eleitos em assembleia geral de 24 

de setembro (Assembleia Geral, 

presidida por João Bosco Mota 

Amaral, Conselho Fiscal, presidi-

do por António Costa Santos e 

Direção, presidida por José Andra-

de) e empossados a 4 de novem-

bro em cerimónia evocativa do 

10º aniversário da fundação da 

Associação, com a presença dos 

antigos alunos Vasco Cordeiro 

(presidente do Governo da Região 

Autónoma dos Açores) e José 

Manuel Bolieiro (presidente da 

Câmara Municipal de Ponta Del-

gada). 
 

Delegações da AAALAQ  nas 
Casas dos Açores de Lisboa e do 

Norte 

No passado mês de março, 
aproveitando as comemorações 
dos aniversários das Casas dos 
Açores de Lisboa e do Norte 
(fundadas, respetivamente, a 27 
de março de 1927 e a 6 de março 
de 1980), foram criadas, em 
ambas as Casas, as delegações da 
nossa Associação de Antigos Alu-
nos e assinados os respetivos pro-
tocolos.  

Maria João Ruivo 
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dente da AAALAQ, Dr. José 

Andrade. 
 

O objetivo deste colóquio foi o 

de refletir sobre os méritos e 

deméritos da Escola de Ontem e 

de Hoje, criando a possibilidade 

de um debate intergeracional 

entre antigos e atuais alunos e 

público em geral. 
 

Numa época em que tanto se 

defende uma Escola aberta à 

comunidade, julgamos que este 

tipo de iniciativas poderia e deve-

ria ser mais regular. Não haja 

dúvidas de que no diálogo entre 

gerações, ambas as partes têm um 

mundo de coisas a aprender. E a 

Escola é o Espaço privilegiado 

para que isso aconteça. Cada vez 

mais. 

No passado dia 31 de janeiro, 

teve lugar o colóquio A ESCOLA 

ONTEM E HOJE, na nossa 

Biblioteca. O mesmo contou com 

as seguintes intervenções: Prof. 

Rubens Pavão (antigo aluno desta 

escola e também antigo Diretor 

Escolar de Ponta Delgada); Dra 

Angelina Balacó (antiga professora 

e Diretora do então Liceu Antero 

de Quental em 1976/77); Dr. 

Segismundo Martins (atual Presi-

dente do Conselho Executivo da 

Escola Secundária das Laranjeiras) 

e Dra. Iracema Cordeiro, nossa 

Presidente. 
 

Após as apresentações dos 

palestrantes, abriu-se um espaço 

de debate, moderado pelo Presi-

ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS 

ALUNOS NO ANO DE 2014 

Colóquio - A Escola Ontem e Hoje 
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ria do Palácio da Fonte Bela. 

 Sintetizando o que disse este 

antigo aluno, a História deste 

Liceu começou em 1852, quando 

o Governador Civil do Distrito, 

Félix Borges de Medeiros, por edi-

tal de 21 de fevereiro, tomou a 

iniciativa de instalar um liceu nas 

dependências do antigo Convento 

da Graça. Logo no primeiro ano, 

registou a frequência de 104 alu-

nos, sob a direção do Padre João 

José de Amaral, seu primeiro Rei-

tor. 

Em 1921, o então Reitor Jere-

mias da Costa adquiriu o Palácio 

da Fonte Bela, construído pelo 

seu antigo proprietário, Barão Iná-

cio Rodrigues da Silveira, para 

instalar o Liceu Central de Ponta 

Delgada. 

No seu centenário, em 1952, o 

Liceu Antero de Quental contava 

com 616 alunos – um número 

que cresceu para mais de 2.300 

quando, no limiar do século XXI, 

a atual Escola Secundária assina-

lou os 150 anos da sua fundação. 

A AAALAQ comemorou, em 

fevereiro, o 162º aniversário da 

fundação do nosso estabelecimen-

to de ensino. As comemorações 

iniciaram-se com uma missa em 

memória dos colegas falecidos 

celebrada pelo Padre Duarte 

Melo, na Igreja do Carmo, ao que 

se seguiu um almoço de confrater-

nização intergeracional entre anti-

gos alunos e atuais estudantes, na 

cantina, terminando com uma 

interessante conferência do Dr. 

Carlos Melo Bento sobre a histó-

Aniversário do Liceu 
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propositadamente concebida pelo 

Arquiteto António Eduardo Soa-

res de Sousa, incluindo, no seu 

interior, diversas imagens das ins-

talações atuais do antigo Liceu, da 

autoria do fotógrafo José Franco. 

Memórias do Nosso Liceu reúne 

depoimentos de antigos alunos 

que se notabilizaram nas mais 

variadas áreas, das Artes Plásticas 

à Música e à Literatura, do Ensino 

ao Desporto, da Política à Medici-

na, etc. Temos, por exemplo, tes-

temunhos de todos os presidentes 

do Governo Regional dos Açores 

(Mota Amaral, Madruga da Costa, 

Carlos César e Vasco Cordeiro); 

dos últimos presidentes da Câma-

ra Municipal de Ponta Delgada 

(Manuel Arruda, Berta Cabral e 

José Bolieiro) ou dos antigos 

ministros Jaime Gama, Gabriela 

Canavilhas e José Medeiros Ferrei-

ra, falecido poucos dias depois de 

enviar o seu depoimento. 

O livro regista igualmente a 

participação dos pintores Carlos 

Carreiro e Tomaz Borba Vieira, 

dos escritores Eduíno de Jesus e 

Cristóvão de Aguiar, dos jornalis-

tas Lopes de Araújo  e José Eduar-

No passado dia 24 de março, 

numa cerimónia aberta ao público 

em geral, a AAALAQ, assinalando 

o Dia Nacional do Estudante, lan-

çou, na biblioteca da nossa Escola, 

o livro Memórias do Nosso Liceu, 

que reúne testemunhos de quase 

uma centena de antigos alunos do 

Liceu de Ponta Delgada.  

Esta coletânea de testemunhos 

foi editada pela Publiçor Editora, 

com a chancela “Letras Lavadas”. 

O livro tem coordenação editorial 

de José Andrade, Maria João Rui-

vo e João Paulo Constância e con-

ta, na capa, com uma ilustração 

Lançamento do livro  

MEMÓRIAS DO NOSSO LICEU 
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do Moniz, entre tantos outros. 

As várias dezenas de depoimen-

tos inéditos são ainda complemen-

tadas com alguns testemunhos 

originalmente publicados no jor-

nal académico “Arco-íris”, que 

assinalou o aniversário dos 150 

anos deste Liceu, tais como José 

de Almeida Pavão, Ana Maria 

Netto Viveiros, Manuel Ferreira e 

Jorge do Nascimento Cabral, e 

ainda testemunhos de Fernando 

Aires e Sacuntala de Miranda, 

recolhidos junto de familiares 

seus. Todos escreveram sobre as 

suas recordações pessoais, mas 

tendo como fio condutor um 

Liceu comum. 

A sessão de lançamento do 

livro, que proporcionou momen-

tos de reencontro e convívio entre 

antigos colegas, foi presidida por 

José Manuel Bolieiro, presidente 

da Câmara Municipal de Ponta 

Delgada, e contou com as inter-

venções do gerente da Publiçor, 

Ernesto Resendes, e do presidente 

da Associação dos Antigos Alunos 

do Liceu Antero de Quental, José 

Andrade. Participam igualmente a 

presidente do conselho executivo 

da nossa Escola e o presidente da 

Associação de Estudantes, Bruno 

Rodrigues.  

A cerimónia encerrou com o 

“Hino do Liceu”, interpretado por 

atuais alunos da Escola.  

Maria João Ruivo 
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Após o lançamento do livro 
Memórias do Nosso Liceu, na 
Biblioteca desta Escola, no passa-
do dia 24 de março, a Associação 
de Antigos Alunos do Liceu Ante-
ro de Quental (AAALAQ) achou 
por bem ir apresentá-lo nas Casas 
dos Açores de Lisboa e do Porto a 
27 e 29 de março, respetivamente, 
aproveitando os aniversários pró-
ximos de ambas as Casas e tam-
bém a colaboração, no Livro, de 
vários dos seus membros e de 
outros antigos alunos que vivem 
naquelas paragens. Durante as 
referidas sessões, aproveitou-se, 
ainda, para instalar as respetivas 
Delegações da AAALAQ. 

A sessão da CAL (Casa dos 
Açores de Lisboa) contou com as 

intervenções do Presidente da 
mesma, Dr. Miguel Loureiro; de 
Maria João Ruivo, uma das coor-
denadoras da obra; dos Drs. Mota 
Amaral e Jaime Gama, colabora-
dores do Livro; do Presidente da 
Direção da AAALAQ, Dr. 
José  Andrade; e, por fim, do Pre-
sidente e do vogal da Delegação 
da AAALAQ, Dr. Eduíno de Jesus 
e Dr. Renato Borges de Sousa, 
respetivamente. 

Da mesma forma, a apresenta-
ção do livro na CAN (Casa dos 
Açores do Norte), contou com as 
participações do seu Presidente, 
Dr. Ponciano Oliveira; de um dos 
Coordenadores da obra, Dr. João 
Paulo Constância; do conhecido 
Pintor Prof. Doutor Carlos Carrei-

ro; do Presidente da Direção da 
AAALAQ, Dr. José Andrade e do 
Vogal da Delegação da AAALAQ, 
Dr. Tavares Rebelo. 

Estas duas sessões vieram ao 
encontro de um dos objetivos da 
AAALAQ, o de estreitar laços 
entre os antigos alunos desta Esco-
la, ao tempo designada Liceu, 
independentemente do lugar 
onde se encontram neste momen-
to, porque o fio que une todos 
eles é, exatamente, o de terem fre-
quentado este espaço enquanto 
alunos e terem bebido o espírito 
destas velhas paredes, que ajuda-
ram a projetar, fora de região e 
dentro dela, muitas pessoas de 
valor nas mais diversas áreas. 

Maria João Ruivo 

Lançamento do Livro Memórias do Nosso Liceu 

nas Casas dos Açores de Lisboa e do Porto  
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década de 70, o “Liceu” recebe a 
maioria dos alunos marienses que, 
naquele ano, terminavam o 5º 
ano. Vinda de uma escola instala-
da em construção de lata america-
na, as imponentes salas pintadas 
do palácio causaram o deslumbra-
mento natural numa adolescente 
de quinze anos. Aqui, na compa-
nhia de novos colegas, ouviu-se 
atentamente a História, da Dra. 
Teresa Fraga (nunca hei-de esque-
cer o seu relato da vida do nobre 
falido que, para manter as aparên-
cias e os criados de libré, se ali-
mentava dia sim, dia sim, de espi-
nafres!), o Português, da Dra. Ida-
linda Ruivo, a Filosofia, do Dr. 
Fernando Aires, o Inglês, do Dr. 
Ornelas, o Alemão, da Dra. Mada-
lena Carreiro.  

Nos recreios, junto à cantina, 
sedimentavam-se as novas amiza-
des, e no banco junto ao bar, pro-
longavam-se as conversas com o 
futuro companheiro de vida, que 
o Sr. Miguel teimava em interrom-
per, “Elas (os membros do Conse-
lho Diretivo) não querem nin-
guém aí! Lá para fora!”. Relutante-
mente, abandonava-se o cimento 
do banco do átrio e passava-se ao 
cimento junto à cantina, onde se 
sentia o cheiro das sandes de 
atum. 

No ginásio, aconteciam as 

RGAs e os bailes de angariação de 
fundos para as viagens de finalis-
tas. Os rapazes vendiam no bar, 
junto ao palco, e as raparigas frita-
vam bifanas nos balneários. Pelo 
meio, dançava-se.  

Chega o ano letivo de 
1977/1978 e o denominado Ano 
Propedêutico. À boa maneira por-
tuguesa, soube-se, assim sem mais, 
que o estudo seria feito em casa, 
pela televisão, complementado 
com textos de apoio emanados do 
ME. Ora, os ditos textos chegavam 
persistentemente com extremo 
atraso e aos alunos apenas restava 
gravar as aulas em áudio e passá-
las, pacientemente, carregando 
centenas de vezes no botão 
“pause”. No “Liceu” são, então, 
ministradas aulas das diferentes 
disciplinas em horário tardio. Ao 
fim da tarde, caminhava-se para a 
escola e tirava-se as dúvidas a que 
o ecrã da televisão ou o texto de 
apoio não davam resposta, num 
regime de voluntariado, sem regis-
to de assiduidade ou avaliação. 

Alguns anos mais tarde, regres-
sa-se a esta escola já como docen-
te. São decorridos trinta anos des-
de esse regresso e continua a crer-
se que a ESAQ tem uma palavra a 
dizer HOJE como o Liceu disse 
ONTEM. 

Iracema Cordeiro 

Na infância passada na ilha 
vizinha, em que os serões decor-
riam em família, e se ouvia e apre-
ciava as “histórias” dos mais 
velhos, já o “Liceu” era uma refe-
rência. A beleza do edifício, o 
namoro dos pais e dos seus ami-
gos, as aulas de música na “Torre” 
com o professor Licínio Costa, os 
exames na Biblioteca, as aulas de 
Inglês do Dr. Eufrásio Oliveira, as 
de História do Dr. João Bernardo 
Rodrigues, as de Português do Dr. 
Pavão ou do Dr. Armando Côrtes-
Rodrigues e tantas outras preen-
chiam preciosos momentos em 
que não eram raras as gargalhadas 
provocadas pelas alegadas 
“patifarias” de alguns antigos alu-
nos mais afoitos. 

Foi-se, assim, conhecendo o 
“Liceu” à distância de 55 milhas.  

Enquanto aluna do Externato 
de Santa Maria, temia-se a vinda 
dos professores do “Liceu” para a 
realização dos exames finais. 

Mais tarde, já em meados da 

Testemunhos do Livro Memórias do Nosso Liceu 

Dr.ª Iracema Cordeiro 
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lhador. 

Tenho aquela Casa como um 
bem de família, a mesma amizade, 
desde o longínquo ano do meu 
exame de admissão, um exame 
que não era para brincadeiras. 
Com dois erros de ortografia (já 
não me lembro de que calibre), 
chumbava-se sem apelo. Dois ino-
fensivos erros que não punham 
em perigo Deus, Pátria e Família, 
expressão muito usada na altura 
pelos Estados Gerais da Nação. As 
meninas vinham fazer exame de 
vestido de organdi e laço na cabe-
ça. Nós, rapazinhos, de gravata e 
cabelo penteado a brilhantina – 
enquanto lá em casa mães e tias 
entoavam ladainhas e acendiam 
um pavio de azeite ao Bendito. 

Nestes últimos anos, a minha 
vida correu por outros lados, mas 
era a este lugar que eu verdadeira-
mente pertencia. Sempre pertenci. 
Com efeito, nunca deixei esta 
Casa: quem ama não parte, não é 
verdade? Nela fui aluno e depois 
professor – vinte e seis anos ao 
todo, de convivências, de traba-
lho, de familiaridade com toques 
de sineta, gente nova e gente 
menos nova. Paredes e tectos e 
livros e música ouvida nos saraus 
e nas festas de confraternização. 
Pretextos têm-me servido sempre 
para vir matar saudades. E as mais 
das vezes venho sem pretexto 
nenhum – apenas para rever as 

salas e os corredores onde deixei 
os meus próprios passos, a minha 
voz, as vozes dos que por aqui pas-
saram, o aroma a figos passados 
dos livros velhos. Pode-se dizer 
que nunca entro na biblioteca que 
não espreite a primeira estante à 
esquerda. Ali se guardava a obra 
completa de Júlio Verne, uma edi-
ção encapada de vermelho, pre-
miada pela Academia das Ciências 
de França, tradução de Henrique 
de Macedo, editada pela Bertrand. 
Depois dos contos de fadas da 
minha meninice, seguiu-se, de per-
to, Júlio Verne: “Três Anos de 
Férias”, “Da Terra à Lua”, “Os 
Filhos do Capitão Grant”, “A Ilha 
Misteriosa”, “Vinte Mil Léguas 
Submarinas”. Outros ainda. Diri-
gia-me à senhora dona Maria do 
Espírito Santo, zeladora da biblio-
teca, uma senhora completamente 
solteira, rechonchudinha, o passi-
nho miúdo, voz de soprano, toda 
maternal. Pedia-lhe o livro, ia-me 
sentar ao pé da janela do fundo – 
o livro pesado de naufrágios, ilhas 
desertas, sonhos, visões proféticas, 
em lampejos de um grande poder 
narrativo, balançado entre a reali-
dade e a fantasia, que não era 
mais do que o anúncio do futuro, 
como depois se veio a ver. Quem 
me dera ser capaz de comunicar o 
prazer que senti, com aquelas lei-
turas, a tantos jovens que não se 
interessam nada por leituras e 
muito por Pedro Abrunhosa e 

Ontem, foi o jantar que me 

quiseram oferecer (1). Sala cheia, 
no ambiente distinto dos Fonte 
Bela. Discursos lisonjeiros a meu 
respeito. Palmas e sorrisos. Músi-
ca. Que mais queria eu? Tudo isto 
produz o efeito de um vinho capi-
toso, uma espécie de vertigem feliz 
em que a gente cai na ilusão de 
que a vida é para sempre e este o 
melhor dos mundos. 

Ao outro dia, o Onésimo 
encontrou-me e, com o humor 
que lhe conhecemos, escovou-me 
o fato dos “adjectivos” todos acu-
mulados na noite anterior… 

É verdade. As pessoas junta-
ram-se e encheram-me de 
“adjectivos”, gratos de se ouvir, 
decerto. Porém, por detrás do ges-
to amigo, senti que se despediam 
de mim, que me remetiam para o 
sótão onde se costuma guardar o 
baú da avó, as cadeiras de pé que-
brado. Claro que não me queixo e 
quase quero acreditar (ou acredito 
mesmo) que ninguém pensou nis-
to de baús e de sótãos, mas uma 
coisa é o que pensam as pessoas e 
outra, muito diferente, é o que a 
gente sente. 

O Jantar foi no salão nobre do 
meu antigo Liceu, o Palácio dos 
Fonte Bela, bem identificável pela 
grandeza da sua escadaria de 
pedra, pelos tectos com pinturas, 
pelos salões, a que dão acesso por-
tas de carvalho com obra de enta-

Dr. Fernando Aires 

Ponta Delgada, 1 de Julho, 1995 
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gens maravilhosas por paragens 
que se passavam a conhecer na 
geografia, no clima, nos recursos 
do subsolo, na fauna, na flora, nas 
gentes estranhas. Era o substituto 
(mais nobre, todavia) da desmedi-
da, omnipresente, perversa infec-
ção de banalidades e violência, 
que se chama TV, com a insuperá-
vel vantagem de sermos nós, leito-
res, também realizadores, encena-
dores e co-autores das aventuras, 
da cara e tamanho dos heróis, da 

beleza e da estatura das árvores e 
das montanhas aonde nos levava a 
nossa ousadia e a nossa imagina-
ção. 

Mas já basta de jornadas trabalho-
sas e arriscadas, com notas biográ-
ficas de veterano a olhar para trás 
com uma certa candura, pois nem 
tudo, na nossa vida, foi tão bom 
como depois se diz que foi. E esta 
convicção ajuda a gente a resignar-
se com os anos que passam. 

Figo. 

Nessa época, ao contrário de ago-
ra, a gente não tinha meios de ir 
passear para além da Ilha. O pas-
seio que dávamos, quando acabá-
vamos o curso, era até à Relva, 
com um pouco de sorte, um pou-
cochinho mais longe – num 
embrulho, a merenda feita em 
casa por nossas mães, mais um 
pirolito para molhar a boca. Não 
tínhamos meios, mas tínhamos 
Júlio Verne, o privilégio das via-

Fernando Aires - Era uma Vez o Tempo – Diário IV 

(1) Trata-se do jantar que o Conselho Executivo, por tradição, realiza para homenagear os professores aposentados. (nota 

dos coordenadores). 

Zeca Medeiros 

Mas também do Ginásio, Palco de 
sortilégios. Eu andava para aí no 
primeiro ano, quando fui ver o 
"Mercador de Veneza" encenado 
pelo Senhor António Roberto. O 
Ginásio era agora a boca de cena 
de mil prodígios. Os alunos do 
nosso Liceu davam vida às perso-
nagens de um tal (tive alguma difi-
culdade em decorar o nome) Wil-
liam Shakespeare. 

Quero falar das aulas de cinema 
(extracurriculares) do Dr. Arman-
do de Medeiros. Falou-nos de Fel-
lini, de Bergman, de Orson Wel-
les e de tantos outros... 

Quero celebrar o Grupo Cénico 
do Liceu cujo elenco tive o privilé-
gio de integrar: "As Profecias de 

Bandarra", de Almeida Garrett, 
"O Morgado de Fafe Amoroso", 
de Camilo Castelo Branco. 

Quero falar de encantamentos. 
Do Campo de Jogos (chão sagra-
do, protegido pelo olhar sábio do 
senhor Raposo), do "Jogo da Tra-
ve" com cascas de laranja, dos 
infindáveis futebóis com bolas de 
pano. 

Não Quero falar das aulas de 
Matemática. 

Não sei se quero recordar a púdi-
ca e frustrante divisão de pátios - 
meninas para um lado, rapazes 
para o outro...Lá longe em Paris, 
em Maio (nós não sabíamos), os 
estudantes gritavam "A imagina-
ção ao poder!". 

Caros amigos! 

Não quero falar das aulas de Mate-
mática. 

Quero falar do Ginásio, saltos, 
cambalhotas, piruetas sob o olhar 
atento dos Professores de Educa-
ção Física "Ti" Roberto e "Ti" 
Augusto. 
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Quero recordar a bonomia do 
magnífico Reitor Dr. Almeida 
Pavão, as aulas de Filosofia do Dr. 
Fernando Aires - que nos ensinou 
a ler Albert Camus e Dostoievski - 
os sábios Professores que partilha-
ram connosco as suas lições de 
vida (nem todos eram tiranetes!), 
as aulas de Música do Tenente 
Francisco José Dias, o Orfeão diri-
gido com mão de ferro pelo Padre 
Mariano - nós chegámos a cantar 
Handel, Aleluia! 

Não quero esquecer as prodigiosas 
alquimias do Laboratório de Quí-
mica. Tive dificuldade com aquela 

história do H2SO4, mas penso ter 
sido aí que vislumbrei, pela pri-
meira vez, o doutor Frankenstein, 
desvairado, a desafiar os deuses. 

Quero falar das aulas de Religião e 
Moral do padre Manuel. Aquele 
padre era diferente (tinha os olhos 
claros, parecia o Ben-Hur), falava-
nos de um outro catecismo, jogava 
futebol connosco, fazia-nos flutuar 
na dimensão da poesia. Falo-vos 
de Manuel Pereira de Medeiros, 
padre, posteriormente Livreiro em 
Setúbal (Livraria Culsete), Poeta. 

Lá longe, em África, outros enre-
dos se insinuavam, sinistras 

"nuvens salazarentas" ameaçavam 
desbotar o tecnicolor dos nossos 
sonhos. Tímidos e clandestinos, 
ouvimos as primeiras canções do 
Zeca Afonso ("Menina dos olhos 
tristes o que tanto a faz chorar..."). 

Quero falar dos "Retiros" do Liceu 
Antero de Quental, das canções 
dos Beatles, do primeiro amor, do 
primeiro alumbramento. 

Quero recordar os meus colegas, 
quero celebrar os meus amigos. 

   Só não quero falar das aulas de 
Matemática. 

Um abraço. 

Zeca Medeiros 
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Atualmente com 17 anos, 

Mariana Rocha conquistou, 

recentemente, o exigente júri do 

concurso Factor X, da SIC. Após 

várias semanas em que jurados 

e  público em geral testemunha-

ram o seu extraordinário talento 

vocal, conseguiu chegar à final e 

conquistar o prestigiante segun-

do lugar deste importante con-

curso de talentos. O Factor X é a 

versão portuguesa do programa 

“The X-Factor” que, no Reino 

Quem é que mais te incenti-

vou a participar? Ou foi uma ini-

ciativa exclusivamente pessoal? 

Eu sempre tive muito incentivo 
por parte da minha família e ami-
gos mais próximos, mas o próxi-
mo passo partiu de uma iniciativa 
pessoal. Achei que devia experi-
mentar e, claro, que com o apoio 
que recebi, foi mais fácil decidir 
experimentar. 

 

De tudo o que passaste duran-

te as semanas em que decorreu 

o concurso, o que guardas na 

memória de mais positivo? E de 

mais negativo (ou de menos 

bom)? 

No geral, a experiência foi 
muito positiva e guardo comigo 
todos os bons momentos, todas as 
pessoas que conheci, tudo o que 
aprendi com a experiência. Cresci 
imenso como pessoa e artista e 
como voz, embora não tenha sido 
fácil estar três meses longe daquilo 
que conheço e que é a minha roti-
na. 

 

Como conseguiste conciliar a 

atividade como concorrente 

com a tua vida escolar? Como 

reagiram os professores à tua 

necessidade de afastamento? 

Quando fui para o Continente 
a meio do período, já tinha feito 
pelo menos um teste em todas as 

ENTREVISTA 

Mariana Rocha 

“Vão continuar a ouvir falar de mim” 

Unido, já lançou a carreira musi-

cal de artistas como Leona 

Lewis, One Direction e Alexan-

dra Burke. Na edição portugue-

sa, a Mariana interpretou, outre 

outros, temas como Locked out 

of Heaven, de Bruno Mars, We 

Found Love, de Rihanna, e Tur-

ning Tables, de Adele, e foi elo-

giada de forma entusiastica 

pelos elementos do júri em 

todas as galas. Encheu-nos, 

naturalmente, de orgulho, não 

só por ser açoriana, mas sobre-

tudo por ser aluna da nossa 

escola. A equipa de redação do 

jornal O Liceu não podia, por-

tanto, deixar de lhe pedir que 

nos concedesse uma entrevista. 

Ficámos a saber que frequenta o 

11º ano, é natural de S. José e 

gosta de ler, escrever e é fã de 

séries elevisivas como Walking-

dead e American Horror Story. 
 
 

Quais eram as tuas expectati-

vas quando te apresentaste 

como concorrente ao Factor X? 

Eu inscrevi-me no Factor X à 
espera de ver o que é que poderia 
resultar da experiência e sem 
sonhar muito alto. Foi uma expe-
riência vivida passo a passo e que 
acabou por resultar em algo muito 
bom. 
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quem sabe, a nível internacional. 
Já tenho muitas propostas de tra-
balho e vou aproveitar tudo o que 
puder. Com certeza vão continuar  
a ouvir falar de mim. 
 

 
A equipa d’ O Liceu vai ficar 

a torcer para que isso aconteça. 
Enviamos daqui os nossos para-

béns e formulamos os nossos 
votos de muitas felicidades para 

a jovem artista. 

disciplinas e depois só tive que 
arranjar uma solução de acordo 
com cada disciplina e falar com 
todos os meus professores, que 
foram todos muito compreensi-
vos. Enquanto lá estive, fazia tra-
balhos de pesquisa. Quando vol-
tei, estava um pouco atrasada na 
matéria, mas fui a apoios e fiz os 
testes todos e as avaliações que 
eram necessárias para manter a 
matéria em dia. 

 

Sabemos que foste muito bem 

recebida no teu regresso, devido 

à tua excelente prestação como 

concorrente. Como te sentiste 

nesse momento? 

Como é óbvio senti-me muito 
bem! Embora não tenha ganho, 
sei que dei o meu melhor e que a 
minha prestação ao longo do pro-
grama foi uma razão de orgulho 
para todas as pessoas que gostam 
de mim. 

Achas que o Fator X mudou a 

tua vida? De que modo? 

Nem há dúvidas quanto a essa 
questão! O Factor X veio-me trazer 
muitas outras oportunidades, que 
talvez não teria se não tivesse tido 
a exposição que tive no programa. 
As pessoas agora conhecem-me e 

mesmo na escola ou até na rua as 
pessoas demonstram sempre o seu 
carinho por mim e por aquilo que 
consegui atingir no programa. 

 

Tens (ou estás a receber) 

algum tipo de formação musi-

cal? Que importância atribuis à 

formação? 

Na escola estou matriculada  

em regime articulado por 
ser aluna do Curso de  
Música do Conservatório Regio-
nal de Ponta Delgada. Comecei a 
ter aulas no Conservatório desde 
os sete anos de idade e toquei 
durante nove anos violino, ou 
seja, sempre tive formação musi-
cal, sempre aprendi música. Acho 
que isso foi uma mais valia para 
tudo aquilo que fiz no programa,  
pois já tinha muitas bases musi-
cais. 

 

    Pretendes enveredar por  

     uma carreira musical? Já tens  

      a garantia de algum tipo de  

                         apoio? 

O meu objetivo com o  
programa, se conseguisse chegar 
longe como consegui, era poder 
ter oportunidade de seguir uma 
carreira musical em Portugal e, 
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A equipa do jornal O Liceu 

tem publicado, nas suas últimas 

edições, um conjunto de entre-

vistas com auxiliares da ação 

educativa (atualmente designa-

dos como assistentes operacio-

nais) com o objetivo de dar a 

conhecer um pouco mais sobre 

estes funcionários que prestam 

um serviço indispensável ao 

bom funcionamento da nossa 

escola. Para esta edição escolhe-

mos duas funcionárias que 

encontramos diariamente no rés

-do-chão da secção e que são, 

talvez, as primeiras que cumpri-

mentamos logo assim que entra-

mos na escola se o fizermos pela 

porta que dá aceso ao parque de 

estacionamento. São elas a D. 

Teresa Silva e a D. Fátima Batis-

ta. A primeira é açoriana, natu-

ral  de Santa Clara, Ponta Delga-

da, e tem 47 anos; a segunda é 

beirã, natural de Carrazedo, 

Tabuaço (Beira Alta). A D Teresa 

gosta de ler e ver televisão, em 

especial documentários, mas a 

D. Fátima prefere caminhar, 

embora também não dispense 

assitir aos seus programas favo-

ritos na televisão. 

 

fábrica de tabaco durante três 
meses e numa residencial para 
estudantes durante dois anos. 

D. Fátima:  Eu trabalhei como 
segurança (na Securitas) e no hos-
pital. Tudo isto antes de ser fun-
cionária do liceu Antero de Quen-
tal. 
 

E como auxiliares da ação edu-
cativa, trabalharam noutras 

escolas? 

D. Teresa:  Não. Eu nunca traba-
lhei noutra escola. 

D. Fátima:  Eu já desempenhei 
funções de auxiliar na escola da 
Vitória. 
 

Há quanto tempo trabalham 
nesta escola? 

D. Teresa:  Trabalho aqui há 26 
anos. 

D. Fátima:  Eu trabalho aqui des-
de 1991, ou seja, há 23 anos. 
 

Desempenharam sempre as fun-
ções que têm atualmente ou já 

Entrevista com 

D. Teresa e D. Fátima 

“Fazemos tudo para que tudo corra 

sempre pelo melhor” 

Que funções desempe-
nham na escola? 

D. Teresa: Faço tarefas 
próprias da minha função 
(assistente operacional): 
limpo salas de aula, sirvo 
o café na sala de professo-
res da secção, controlo o corredor 
e ajudo os professores com o 
material quando é necessário. 

D. Fátima: Eu também sou assis-
tente operacional, por isso faço as 
mesams tarefas da minha colega. 

Uma pergunta especialmente 
dirigida à D. Fátima: sendo natu-
ral do Continente, por que moti-
vo decidiu fixar-se nos Açores? 

D. Fátima: Fiquei a morar nos 
Açores por motivos familiares: a 
família do meu marido e natural 
de São Miguel. 

Com que idade começaram a 
trabalhar?  

D. Teresa: Trabalho desde os 14 
anos. 

D. Fátima: Eu também comecei 
com 14 anos. 

Exerceram outra profissão antes 
desta? 

 

D. Teresa:  Sim. Trabalhei na 



fizeram outras tarefas na esco-
la? Quais? 

D. Teresa:  Eu já trabalhei no bar, 
já fiz serviço de apoio ao Conse-
lho Executivo, ao Ginásio e aos 
corredores com salas de aula. 

D. Fátima:  Eu também já traba-
lhei no bar e nos corredores, dan-
do apoio às salas de aula. 
 

Notam que existem diferenças 
significativas entre a escola que 
temos hoje e a que tínhamos há 

alguns anos atrás? Quais? 

D. Teresa:  Para mim existem 
poucas diferenças. Quanto aos 
aspetos positivos, temos as obras 
que se fizeram os longo dos anos 
na escola, que ficou muito maior, 
mas a beleza do edifício já cá esta-
va. 

D. Fátima:  Sim, reparo, sobretu-
do, que havia mais respeito e que 

eramos todos mais unidos. 
 

Como descrevem a vossa relação 
com os alunos? Acham que estes 
são mais ou menos cumpridores 

das regras do que os do passado? 
Porquê? 

D. Teresa:  Acho que tenho uma 
boa relação com os alunos. No 
geral, são bons alunos, alguns mais 
cumpridores do que outros. Quan-
do não cumprem, temos de ser 
nós, assistentes operacionais, a 
intervir e a saber falar com eles. 
Nunca tive problemas com 
nenhum. Penso que o comporta-
mento deles tem muito a ver com a 
educação que trazem de casa e, a 
meu ver, saber falar com eles é 
muito importante, porque, ao fim 
e ao cabo, nós também os educa-
mos - eles passam o dia inteiro na 
escola. Por vezes, há mesmo alunos 
que nos confidenciam coisas que 
não confessam, em casa, aos pais. 

D. Fátima:  Eu faço os possíveis 
para nos darmos todos bem. Há 
uns alunos mais rebeldes do que 
outros, mas nós fazemos tudo para 
que tudo corra sempre pelo 
melhor. A verdade é que nunca 
tive problemas. 
 

O que gostariam que mudasse 
na escola? E no sistema de ensi-

no em geral? 

D. Teresa:  Gostava muito que 
houvesse mais espaços para os alu-
nos estarem. Também gostava que 
os alunos ouvissem mais os profes-
sores na sala de aula para tirarem 
melhor proveito. 

D. Fátima:  Gostava que os alu-
nos se portassem melhor dentro 
das salas de aula e ouvissem mais 
os professores para terem melho-
res resultados. 
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Situações que dão que pensar… 

   Numa aula de 
filosofia, 10º 
ano, dedicada ao 
tema Valores, a 
hierarquização, 
enquanto carac-

terística, é um ponto que suscita 
debate. O problema formula-se da 
seguinte forma: quais os valores 
mais importantes, nomeadamen-
te, quando estamos perante dile-
mas? Para contextualizar, é de refe-
rir que os tipos de valores em 
questão eram:  vitais, éticos/
morais, estéticos, políticos, 
ambientais e  económicos. 

 Na variedade de respostas hou-
ve uma que retive por ser certeira, 
contrariar as nossas intuições 
morais e ser difícil de refutar. 
Tranquilamente, seguro da sua 
resposta, um aluno afirma que os 
valores mais importantes são os 
económicos porque são eles que 
permitem a efetivação de todos os 
outros. Perante a objeção dos cole-
gas, que afirmavam que nada tem 
valor se não tivermos saúde, o alu-
no facilmente contra-argumentou 
que sem dinheiro não há saúde. 
Assim, um aluno do 10º ano tor-
na-se, involuntariamente, “porta-
voz” do actual discurso político 
dominante, tanto nacional como 
europeu. É um facto que, apesar 
de todas as críticas e do mal estar 
moral que este discurso provoca, 
assiste-se ao domínio da econo-
mia, com a prioridade absoluta 
dada às correções dos défices, à 

criação de riqueza, com o  
ensino subordinado à  
economia (já surgiu em  
jornais o título Quanto  
custa chumbar um aluno?),etc.   

Considero não ser fácil refutar 
esta tese, o que tentei na aula, 
mencionando exemplos, como as 
greves de fome enquanto forma 
de luta pela liberdade e pela justi-
ça, ou seja, pessoas que colocam 
os valores ético/políticos acima da 
sua saúde e da sua própria vida, os 
exemplos dos samurai japoneses 
em que a honra e a coragem esta-
vam acima de tudo, dos soldados 
japoneses que na II guerra mun-
dial preferiram lutar até à morte 
do que render-se, etc. Perante 
estes exemplos “extravagantes”, o 
tal aluno não ficou convencido. 
Até que ponto a sua opinião é 
genuína, ou até que ponto resulta 
da imersão na ideologia atual? 
Não tenho uma resposta clara 
para esta questão que por sua vez 
se cruza com a situação nacional 
atual. Através das narrativas para 
consumo público, temos sido leva-
dos a concluir que a democracia 
custa dinheiro. Que nós, portu-
gueses, atualmente, e provavel-
mente durante décadas, não tere-
mos economia para pagar uma 
democracia de qualidade, dado 
que manter pensões, segurança 
social, subsídio de desemprego, 

custa muito dinheiro, por outras 
palavras, salvaguardar os direitos 
humanos custa caro. Por conse-
guinte, se sem dinheiro não há 
saúde (como defendeu o aluno), 
também sem dinheiro não há 
democracia!  

Uma forma usual de refutação 
desta tese é mostrar que o dinhei-
ro por mais valor que tenha, esse 
valor nunca deixa de ser instru-
mental. É sempre um meio e não 
um fim, e, como tal, não tem 
valor intrínseco, contrariamente, 
por exemplo, à felicidade, que tem 
um valor absoluto. Contudo, 
hoje, aquele “meio” tornou-se tão 
imprescindível que os restantes 
fins, por mais valiosos que sejam, 
de pouco valem, por se terem tor-
nado inalcançáveis sem dinheiro. 
Será?! 

Posto isso, como se convence 
alguém cujos pais se encontram 

OPINIÃO 

 

 

 

 
Prof. Jorge 

Alves 
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No Início de mais uma aula 
num dos currículos alternativos, 
3º ciclo, o professor adverte um 
aluno, que se encontra a usar uma 
camisa do tipo das que são utiliza-
das nas provas de atletismo, de 
que não se encontra vestido de 
forma adequada. Este, surpreendi-
do, pergunta, porquê. É-lhe res-
pondido que aquele é um tipo de 
camisa desadequado numa sala de 
aula. De forma cooperante, embo-
ra nada convencido, o aluno, len-
tamente, veste um casaco enquan-
to os colegas vão resmungando: 
“Qual é o mal?”; “Se fosse comigo 
eu não vestia”. O professor, enten-
de ser oportuno reler para a turma 
o ponto 5.6 constante do Código 
de Conduta do Aluno que se 

encontra afixado nas salas de aula 

e que refere o seguinte: Apresentar-

se vestido de forma adequada e/ou 
apropriada. Novos protestos dos 
alunos! “A escola agora é que nos 
vai indicar o que devemos e não 
devemos vestir”, “Eu em casa 
ando assim, os meus pais não 
dizem nada, e aqui é que há pro-
blema”, etc. O professor afirma 
que a norma por ser muito vaga 
levanta dificuldades para todos. 
Que é embaraçoso estar a avaliar a 
vestimenta dos alunos. Que os 
funcionários também não estão 
motivados para isso. Mas de nada 
adianta, porque os alunos conti-
nuam com uma expressão de 
“boca aberta e olhar espantado” 
sem perceberem qual é o proble-

ma. No entanto, o professor acres-
centa, que dois pontos são claros: 
“Camisas como a do colega e chi-
nelos não são admitidos numa 
sala de aula”. Ao que um aluno 
prontamente ameaça, “Amanhã 
eu venho de chinelos!”. Outro, 

pergunta, “E os shorts das rapari-
gas?”. Aqui, o professor, mais cau-

teloso, refere que os shorts junta-
mente com as camisas com a parte 
inferior do abdómen à mostra são 
aspetos onde a fronteira entre o 
aceitável e o não aceitável é mais 
difícil de aplicar. Continuaram 
todos indignados a trocar opiniões 
e comentários concordantes no 
sentido de condenar aquilo que 
eles entendem como uma invasão 
incompreensível à sua liberdade.  

 Claro que este é um ponto sen-
sível que não se resolve  através de 
legislação. Todos sabemos que a 
adolescência é uma fase de parti-
cular afirmação e  exuberância e 
que não é concebível, nem desejá-
vel, a escola passar a medir a altu-

ra dos shorts, na portaria às 8h.30, 
por exemplo! 

Como afirma o cliché, a solução 
passa pelo bom senso. No entan-
to, balizar o bom senso é uma coi-
sa muito complicada.  

Em suma, um desafio para 
todos, esse ponto 5.6 do Código 
de Conduta do Aluno. 
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desempregados sem quaisquer 
perspetivas, alguém que abdica de 
acompanhar os colegas numa via-
gem por falta de dinheiro, alguém 

que deixa de poder continuar a 
estudar por falta de meios, que o 
dinheiro não é o valor principal?  

Concluindo, como se convence 
alguém, atualmente, que o valor 
não se confunde com o preço?  

Por que não posso vestir o que eu 

quero?! 



“Animal Farm” 

  “Animal Farm” é um filme 
muito interessante, que consegue 
levar as pessoas a pensar, pois o 
que acontece na animação tam-
bém acontece na vida real. 

O filme trata de uma quinta 
com vários animais gerida por um 
homem bêbedo. A quinta é muito 
mal gerida, os animais passam 
fome, são explorados e têm medo 
do proprietário. Só pelo começo 
do filme, podem-se fazer compara-
ções com alguns países, onde as 
pessoas vivem mal, quase como 
escravos e além disso, com medo. 

Com este clima na quinta, os 
animais começam a fartar-se, a 
querer uma vida melhor, e tal 
como as pessoas, a paciência esgo-
ta-se. Por isso, fazem uma revolu-
ção. No início, foi um sucesso. 
Conseguiram que a quinta ficasse 
sob o seu controlo, melhorando 
consideravelmente as suas condi-
ções de vida. Mas, logo após a 

revolução, o Major, o porco líder, 

morreu, e o Bola de Neve, outro 
porco, decide ser ele a continuar a 
liderar a quinta por um bom cami-
nho, tendo sempre em mente os 
direitos dos animais e fazendo de 
tudo para que aquela quinta fosse 
a melhor e a mais justa. Tudo cor-
ria às mil maravilhas. No entanto, 
como quase tudo o que é bom, 
acabou rápido. Outro porco, 

Napoleão, mandou assassinar o 

Bola de Neve, apoderando-se, 
assim, do poder. 

Napoleão era ambicioso e egoísta. 
Olhava apenas para si próprio e 
para os seus, em vez de olhar por 
todos os animais da quinta. Como 
resultado, as condições de vida, 
particularmente as de trabalho, 
começaram a degradar-se. Os ani-
mais começaram rapidamente a 
retomar as suas antigas vidas, ou 
até, talvez ainda pior. Tornaram-se 
autênticos escravos dos porcos. 
Estes, já se comportavam como 
seres superiores, comendo mais, 
dormindo dentro da casa do anti-
go proprietário da quinta e até 
caminhando com duas patas e 
usando roupas, imitando os 
humanos. Tudo isto contrariava 

as regras dos direitos dos animais, 
por eles adotadas. Já os restantes 
animais apenas trabalhavam mais, 
passavam mais fome e mais injusti-
ças, e quem se atrevesse a contra-

riar o líder Napoleão, era morto 
pelos seus cães de guarda.  

A única justificação dos porcos é 
que eles eram o “cérebro” e que 
isso cansava muito. Com isto até 
se pode fazer uma comparação 
com a nobreza no passado. A justi-
ficação dos nobres para terem 
uma vida melhor é que eles luta-
vam na guerra, e apenas por isso 
mereciam uma vida melhor. 

Regressando à quinta, a gota de 

água foi quando o cavalo Boxer,  o 
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Um livro pode ser algo tão sim-
ples mas, simultaneamente, tão 
complexo, que nos pode ensinar 
milhares de coisas e, ao mesmo 
tempo, pode não nos dizer nada. 
Tudo depende dos mistérios que 
contém e se conseguimos captar a 
sua mensagem. 

Para mim, um livro não é sim-
plesmente um livro, mas sim algo 
que me ajuda a crescer e a ver a 
vida de outra perspetiva, e cada 
um deles dá-me mais força para 
encarar os meus problemas. Em 
certos momentos, até me dá segu-
rança, não consigo sair de casa 

animal mais forte da quinta, num 
dos conflitos travados com os 
humanos, foi ferido e com isto 
ficou mais fraco, acabando por 
ficar impedido de trabalhar, ou 
seja, de ser útil. Perante isto, os 
porcos concluíram que o cavalo já 
não tinha nenhum benefício para 
eles e mandaram-no abater em 
troca de bens materiais (garrafas 
de whisky). Isto fez com que o 
povo (os animais oprimidos) se 
unisse para outra revolta e, desta 

vez, “foi tudo pela frente”. O povo 
estava muito zangado e farto. 
Assim acabou mais uma ditadura. 

Este foi um resumo muito breve. 
Apenas aconselho a todas as pes-
soas que vejam este filme, porque 
acho que, se isso acontecesse, tal-
vez qualquer coisa pudesse mudar 
para melhor no nosso mundo. 

 

Catarina Lopes 11ºN  
(Curso Profissional de T. Design 

Gráfico) 

 

Nota - O presente texto reporta-
se ao filme animado, britânico, 

Animal Farm (1954) baseado no 

livro Animal Farm (1945) de Geor-
ge Orwell, visionado numa aula 
da disciplina de Área de Integra-

ção, aula subordinada ao tema A 

construção da Democracia. 

Os livros fazem crescer 
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sem um na mão. 

A experiência que vos vou con-
tar é sobre um livro da autora 
Dorothy Koomson , e tem como 

título A filha da minha melhor ami-

ga. Para ser sincera, a capa e o 
nome não me cativaram muito, 
mas nunca se julga um livro pela 
capa, como muitos dizem, por isso 
decidi arriscar e não me arrepen-
di. Foi um dos melhores livros 
que li até hoje. Preencheu-me a 

alma… 

Este livro fez-me perceber que 
conseguimos ultrapassar os proble-
mas na nossa vida, por mais dolo-
rosos que estes sejam, e que conse-
guimos perdoar alguém, mesmo 
que o erro dessa pessoa pareça 
imperdoável, mas por vezes só nos 
apercebemos disso quando sabe-
mos que essa pessoa já não vai 
fazer parte da nossa vida. É aí, nes-
se preciso momento, que sentimos 

a falta que esta nos faz. Pois tudo 
é efémero.  

Este livro fez-me valorizar mais 
os que me rodeiam fazendo-me 
crescer, sem dúvida alguma.  

Assim, reforço a ideia de que “ 
não consegui parar de rir e chorar, 
desde a primeira página”. É, sem 
dúvida, uma leitura comovente.  

 

Jéssica Gonçalves 

Há livros que nos marcam e, para 
mim, O Fim da Inocência II – O 
Diário Secreto de Um Adolescen-
te Português foi um deles. Depois 
de ter publicado o primeiro livro 
que se tornou num best-seller, 
Francisco Salgueiro regressa com 
uma nova história sobre o mesmo 
tema: a adolescência portuguesa. 
Com a publicação destas obras, o 
escritor tem somado palestras por 
todo o país, onde alerta pais, edu-
cadores e, sobretudo, os próprios 

modo, ele e os seus colegas apenas 
pensam nos desafios e nunca nas 
consequências. Para eles, o futuro 
não existe, apenas o logo à noite. 
Sendo assim, através desta realida-
de o autor mostra-nos uma visão 
chocante e secreta sobre a adoles-
cência, capaz de abalar toda a 
sociedade. 

 Todavia, também se 
podem apontar aspetos negativos 
à obra. Assim, para o poeta poder 
transmitir todas estas sensações e 
fazer com que a história de 
“Gonçalo” nos choque e a fim de 
que a verdadeira mensagem che-
gue até nós, ele descreve cenas 
com o máximo de realismo e utili-
za uma linguagem chocante. O 
uso de palavras inapropriadas e a 
descrição levada ao limite, isto é, a 
crueza e frieza com que Salgueiro 
aborda os assuntos, de certo 
modo, arrepiam-nos por serem 

O fim da inocência 

adolescentes para os perigos a que 
podem estar sujeitos na sociedade 
em que vivem. 

 De facto, este diário, tão 
real e transparente, retrata a vida 
de um jovem português de 17 
anos, que tem o nome fictício de 
Gonçalo. É um excelente aluno, 
frequenta um dos melhores colé-
gios de Lisboa e era considerado 
um filho que muitos pais gosta-
riam de ter. No entanto, a sua 
vida dá uma volta enorme e faz 
com que ele se torne um vagabun-
do, pelo facto de se relacionar 
com pessoas que o levam para 
caminhos traiçoeiros e também 
devido às redes socias. Assim, 
Gonçalo entra em redes de tráfico 
de droga, consome álcool em 
excesso, utiliza o apartamento dos 
pais na Lapa para a produção de 
cannabis e envolve-se em perigosas 
festas e experiências sexuais. Deste 
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acontecimentos tão reais que se 
passam à nossa volta e dos quais 
nós não nos apercebemos, como 
podemos verificar nas seguintes 
passagens: “Não me lembro. Pro-
vavelmente estava a começar a sen-
tir o efeito da coca”; “Mais um 
grama comprado. Cheirei na casa 
de banho (…). Fiquei à espera que 

ela fizesse efeito. Não queria voltar 
à sala sendo a única pessoa tensa.” 
ou “Senti a adrenalina a correr 
dentro de mim.”. Não obstante 
este aspeto, que pode ferir algu-
mas suscetibilidades, ganha realce 
e supera tanto a linguagem, como 
o realismo de que o autor se serve. 

Em suma, a meu ver, este diário 

real revela a nova geração de ado-
lescentes do século XXI em que as 
drogas, o sexo e o álcool são cons-
tantes. Aconselho a sua leitura, 
por se tratar de uma obra a que 
ninguém poderá ficar indiferente 
e que nos faz refletir. 

Mariana Flor de Lima Machado 
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O avião finalmente aterrara no 
seu destino. Acabava de chegar a 
Paris e, ao invés de ficar feliz por 
estar na sua cidade favorita, um 
arrepio fez com que ficasse com 
medo. Não era com intenção de 
férias que iniciara aquela viagem. 
Era uma história quase irreal e 
difícil de se explicar a alguém que 
não a conhecesse. No entanto, e 
após onze anos, os acontecimen-
tos ainda estavam bem vivos na 
sua memória. 

Mariana era feliz, sentia-se 
completa com Guilherme. Era 
nova na escola de ambos e sem 
conhecer ninguém. Guilherme foi 
o seu grande apoio e tornou-se o 
seu melhor amigo, acabando por 
apaixonar-se por ele e o sentimen-
to ser mútuo. No entanto, e tal 
como em todas as relações, havia 
sempre alguém que fazia de tudo 
para estragar a felicidade deles. 

 Por inveja, ou por simples pro-
blema psicológico, Júlia era uma 
má rapariga. Desde cedo, mostrara 

Um dia, Júlia decidiu organizar o 
seu arquivo que estava uma autên-
tica bagunça. Ao arrumar alguns 
dossiês, deparou-se com um onde 
dizia "amo-te Guilherme". Imedia-
tamente, teve um déjà-vu onde se 
lembrou de todos os momentos 
felizes que passara com o rapaz e a 
consequente desilusão amorosa. 
Instantaneamente, começou a 
chorar e não conseguiu perceber 
porquê. Sentiu-se furiosa consigo 
mesma, pois tinham-se passado 
mais de dez anos e ele continuava 
a mexer com o seu coração sem 
motivo aparente. 

Antes Que a Cidade Adormeça 

interesse por Guilherme, mas a 
certa altura começou a ultrapassar 
todos os limites. Desde mentiras a 
discussões, tudo servia para 
semear no coração de Guilherme 
o amor por ela e o ódio por Maria-
na. No entanto, esse objetivo nun-
ca foi conseguido. 

E com a chegada ao fim do 
ano letivo e a consequente entra-
da no Ensino Secundário, o casal 
escolheu cursos diferentes e ela 
chegou a temer que a sua história 
acabasse ali. O sentimento acabou 
por encurtar a distância e a rela-
ção prosseguiu. 

Um dia, após a rotina escolar, 
Mariana foi a casa do namorado 
para estar com ele e sofreu um 
duro golpe: Guilherme estava a 
beijar Júlia. Num choro descon-
trolado e sem sequer perguntar o 
porquê daquilo a Guilherme, 
fugiu para casa e cortou ligações 
com os dois para sempre. 

Tinham-se passado onze anos. 
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Decidiu esquecer aquela situa-
ção por completo e foi jantar fora. 
Após pagar o jantar e sair do res-
taurante, recebeu uma mensagem 
no telemóvel: «Mariana, por favor, 
não ignores o que vais ler. Preciso 
muito de ti e da tua ajuda. Estou 
às portas da morte. Telefona-me 
quando puderes. Sei que tudo isto 
é estranho, mas em breve percebe-
rás. Um beijo, Guilherme». Maria-
na ficou estática em frente à porta 
do restaurante. Foi preciso alguém 
chamar-lhe à atenção para ela vol-
tar à realidade e tomar noção do 
que tinha acabado de ler. Decidiu 
apagar a mensagem e ir para casa. 
Se precisasse de ajuda, que fosse 
chamar a Júlia, e esquecesse-a para 
sempre! Será que pensara nela 
quando a traiu com a outra? 

Tinha chegado a casa e ainda 
não tinha decidido o que fazer. 
Por um lado, sentia-se revoltada: 
Guilherme abandonara-a há anos, 
tinha-a traído com a sua pior ini-
miga e, ainda por cima, quando 
precisava de apoio é que se lem-
brava dela. De outro ponto de vis-
ta totalmente diferente, Mariana 
ainda o amava e sentia que aquela 
simples mensagem por telemóvel 
podia trazer-lhe a felicidade nova-
mente. Uma felicidade ainda mar-
cada por algumas angústias do 
passado, mas nenhum sentimento 
é perfeito. 

E era isso que fazia ali agora, 
em plena capital francesa. Gui-
lherme estava internado num hos-
pital, com cancro cerebral, e o seu 
tempo de vida era demasiado cur-
to. Tinha ido trabalhar para lá 
após ser destacado pela sua empre-
sa para dirigir uma filial. A desco-
berta da doença tinha sido um 
grande choque para ele e, secreta-
mente, para Mariana também. 

Custava-lhe  acreditar que a única 
pessoa que amara e ainda amava 
poderia morrer a qualquer 
momento. 

Tinha chegado ao quarto dele, 
naquele distante Hôpital Notre-
Dame du Pilar de France. O som 
das máquinas acompanhava o seu 
longo respirar. Mariana tinha mui-
tas dúvidas, queria respostas e 
ansiava por elas. No entanto, Gui-
lherme dormia tranquilamente e 
decidiu não acordá-lo. 

Tinham-se passado várias horas 
e, finalmente, Guilherme acorda-
ra. Os seus olhos cruzaram-se com 
os de Mariana e o choque foi ins-
tantâneo. O silêncio reinava, mas 
a jovem decidiu interrompê-lo, 
exclamando: 

- Esquece tudo o que se pas-
sou. O passado é algo acabado. O 
nosso objetivo agora é salvar-te 
desse monstro que vive dentro de 
ti. 

- Mariana, espera, tenho algo a 
dizer-te... 

- Não digas nada. Esquece 
tudo, tudo mesmo. Embora ainda 
esteja revoltada, aquele sentimen-
to por ti ainda permanece intacto. 
Não estragues tudo de novo, por 
favor. Eu juro que esta doença vai 
acabar e que ainda podemos ser 
felizes. 

- Mariana, nem acredito que 
me estejas a dizer isso. Parece que 
me leste os pensamentos! Amo-te 
muito, e tudo o que aconteceu foi 
apenas uma parte das nossas 
vidas! Ainda temos muito para 
viver! 

Tinham-se passado mais de 
dois meses. Guilherme voltara a 
casa e Mariana estava com ele. 
Ambos tinham encontrado final-
mente a felicidade, no ombro um 
do outro. Diariamente, Guilher-
me fazia fisioterapia e Mariana 
arranjara trabalho num jornal 
francês. Infelizmente, o destino 
ainda lhes ia pregar uma valente 
partida, desta vez fatal. 

Era um dia normal, Guilherme 
estava a caminho do Hospital com 
Mariana, como era habitual. A 
meio de uma passadeira, um carro 
apareceu a uma velocidade eston-
teante e por milímetros quase 
mataram a jovem. No entanto, 
Guilherme empurrara-a para o 
passeio e tinha sido ele a vítima. 
O choque foi fatal e o jovem ficou 
sem andar. Parecia não haver solu-
ção desta vez. 

Após uma operação às duas 
pernas, Guilherme regressara a 
casa. Desesperado e revoltado com 
tudo o que se tinha passado, 
pegou no telemóvel e ligou para 
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Mariana, dizendo: 
- Mariana, chegou a hora. Não 

suporto mais dores desde o aci-
dente que quase me ceifou a vida. 
Estou neste momento com uma 
arma apontada a mim, pronto a 
disparar. Não quero que fiques 
preso a um homem que nunca te 
poderá fazer feliz como antes. 

- Guilherme, não faças isso! 
Por favor! 

- Mariana, ouve: não há outra 

solução para esta situação. Quero 
que sejas feliz. Lá porque eu não o 
sou, não significa que tu ainda 
não o possas ser. 

- Não! Espera. Vamos fazer isto 
juntos, antes que a cidade adorme-
ça. 

A jovem subiu o prédio do seu 
jornal e sentou-se no parapeito 
mais alto, com vista para a bela 
Torre Eiffel. As duas vozes sussur-
ram ao mesmo tempo um triste 
«amo-te». Mariana atirou-se da 

janela, ao mesmo tempo que se 
ouviu um tiro. Àquela hora, havia 
dois corações que tinham falecido 
na cidade-Luz. 

Meses depois, Júlia recebeu a 
notícia da morte de Guilherme. 
As lágrimas rolaram-lhe pela cara, 
quando se lembrou do momento 
em que o seu carro entrou na rua 
errada e fez com que alguém per-
desse a vida... 
 

Pedro Cordeiro Ponte 

Fomos ao encontro de alguns dos novos professores na nossa escola neste ano letivo de 2013/2014 com o 
intuito de obter o seu feedback em relação à nossa escola. O questionário aplicado foi o seguinte: 

 

1. Identificação (Nome, Grupo/Disciplina)? Escola onde lecionou no letivo transato?          

2. Porquê a Escola Antero de Quental neste ano letivo?  

3. Até ao momento, de que aspetos tem gostado mais? E que aspetos não têm sido do seu agrado? 

4. Refira uma medida da sua anterior escola que podia ser adotada pela Antero ou uma sugestão 

sua. 
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Fernando Pereira 

1 -  Grupo 510 - Física e Química; EBI de Vila das 

Capelas 

2 - Foi uma escolha por ordem crescente de distância 

ao local de residência. 

3 - Mais: A simpatia, de uma forma geral, do pessoal 

docente e não docente. 

     Menos: O horário muito fragmentado. 

4 - De momento, não me ocorre nada. 

 

Rosa Alice Dixe  
1 - Grupo 300. No ano letivo anterior estive na Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo. 
2 - Estou na Antero por Concurso. 

3 - Gosto da escola logo pelo nome. Gosto do profissio-nalismo dos meus colegas e respetiva direção da esco-la. Acho que os recursos materiais da escola preci-sam de ser substituídos. 

4 - Medida pedagógica? No ano passado, tive uma tur-ma de oportunidades. A medida que tomei para esta turma em particular foi a divulgação da literatura açoriana e planear tarefas práticas. 

 

Filomena Ramos  

1 - Professora de Geografia-420. Lecionei o ano letivo 

anterior na Escola Básica Integrada de Arrifes. 

2 - Fiquei colocada na escola secundária Antero de Quen-

tal como professora contratada. 

3 - Até ao momento tem-me agradado o bom ambiente 

que se vive na escola, as boas relações com os colegas e 

as atividades desenvolvidas com os alunos. Fui muito 

bem acolhida e sinto-me muito bem por cá trabalhar e 

exercer as minhas funções como docente. O que menos 

me agrada é a falta de acesso a alguns meios informáti-

cos que por vezes se verifica e o fato de algumas salas 

não disporem de acesso à rede nem computador fixo. 

 

Vladimiro Baeta Ferreira  

1 - Grupo 530 Educação Tecnológica - não lec-

cionei o ano lectivo transacto.   

2 - Opção realizada em fase de candidatura e por 

se encontrar no centro histórico de uma cidade. 

3 - Agrada-me a dimensão da escola, a sua localiza-

ção e relação de proximidade com o centro 

histórico da cidade. 

4 - A existência de um manual digital de acolhi-

mento para os novos docentes. 
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Celestina Jacinta Monteiro 

1 - Grupo 530 – Educação Tecnológica. No ano le-

tivo transato lecionei na Escola Secundária 

Domingos Rebelo. 

2 - Foi onde fiquei colocada por concurso, embora 

esta fosse uma escola que sempre tive curiosidade 

de conhecer e onde sempre quis trabalhar. 

3 - O que mais me tem agradado é a simpatia e dis-

ponibilidade por parte de todo o pessoal da escola e 

a experiência de ser diretora de turma no currículo 

Oportunidade. Não me agrada ter esta mesma 

turma no final do dia, porque os alunos estão to-

talmente desmotivados. 

4 - Penso que devia haver mais respostas por parte da 

C.P.C.J (Comissão de Proteção de Crianças e Jov-

ens) se possível. 

 

José Carlos Alves Cordeiro 
1 - História, grupo 400. O ano transacto lecionei na Escola Básica 2,3 de Arrifes.  

2 - Pertenço ao Quadro da Escola Básica 2,3 da 
Maia. Concorro no concurso de Afetação por Desta-camento, para leccionar mais próximo da minha residência. Este ano lectivo surgiu esta vaga na Escola Secundária Antero de Quental. 

3 - O que mais me tem agradado é o relacionamento cordial existente entre professores, a competência e simpatia dos funcionários e o comportamento dentro e fora da sala de aula dos alunos em geral. O que menos me tem agradado é a falta de equipamentos informáticos e audiovisuais nas diversas salas, as condições físicas de algumas salas e a inconveniên-cia de mudança de sala, por vezes, com distância considerável a meio dos blocos de 90 minutos. 
4 - Computadores e projectores operacionais com inter-net em todas as salas de aula. 

 

Emanuel Furtado 

1 -  Grupo 500 Matemática. Escola do ano transato: EBI da Ponta Garça. 

2 -  Porque sempre se ouviu dizer que era uma escola com bons alunos. De 

facto, confirma-se. 

3 - O que mais me agrada: Ambiente na sala de professores; 

O que menos menos me agrada: as condições infraestruturais da escola. 

Necessita de melhores condições. 

4 - Utilização de programas informáticos (sumários) compatível com os difer-

entes sistemas operativos. 

Quanto ao resto, penso que a escola funciona bem. 
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Projeto Fragmentos 

Barroco 

 

Estas ilustrações, realizadas por alunos das turmas do 
11ºano, do Curso de Artes Visuais, fazem parte de uma 
Mostra de Trabalhos (que se encontra em itinerância pelos 
diversos museus do território nacional) resultante de uma 
parceria entre a Escola Secundária Antero de Quental e o 
Serviço Educativo do Museu Carlos Machado. Inserem-se 
no projeto o Museu e a Escola, desenvolvido na disciplina 
de Desenho A, com a colaboração das disciplinas de Portu-
guês e História da Cultura e das Artes. 

 

Margarida Andrade 

Margarida Andrade 



Elisabete Sá  

Rodrigo Sousa 
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