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Editorial
ste período ficou 
marcado pela 
apresentação do 
ProSucesso, o Plano 

Integrado de Promoção do Sucesso 
Escolar, que pretende “melhorar 
significativamente a qualidade das 
aprendizagens e reduzir as taxas de 
insucesso e abandono escolar precoce”. 
Com essa finalidade, são apresentados 
no documento três eixos de ação: Foco 
na qualidade das aprendizagens dos 
alunos; Promoção do desenvolvimento 
profissional dos docentes; Mobilização 
da comunidade educativa e parceiros 
sociais.
O Clube de Jornalismo também quis 
participar neste processo e decidiu 

levar o plano, e questões por ele 
suscitadas, e ir indagar se há condições 
para que o terceiro eixo (Mobilização 
da comunidade educativa e parceiros 
sociais) possa vir a ser bem-sucedido. 
Entrevistamos então o Presidente da 
Junta de Freguesia da Maia e ficamos 
surpreendidos com a perceção 
mostrada de que urge tomar medidas 
sob pena de, a longo prazo, se 
agravarem os problemas sociais como 
o desemprego ou a subsídio-
dependência de muitas famílias.
E, tornou-se claro que o sucesso deste 
plano vai também depender do valor 
dos nossos políticos. Vai depender da 
sua responsabilidade cívica quando for 
necessário optarem entre criar 

condições humanas e financeiras às 
escolas, para a longo prazo verificarem 
uma melhoria das condições sociais, 
económicas e culturais da comunidade, 
ou, em vez disso, despender os seus 
recursos em ações mais visíveis a curto 
prazo, como construções e respetivas 
inaugurações, ofertas de campanha ou 
festas em geral.
Não menos importante para o sucesso 
do plano será o empenho e a 
motivação dos docentes, bem como o 
empenho dos alunos que tanto 
depende do envolvimento dos 
encarregados de educação. E, cabe a 
todos nós, uma vez que se nota agora 
interesse político em agir nas 
verdadeiras causas do insucesso, exigir, 
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enquanto cidadãos, que não haja um 
recuo nas medidas sugeridas nem um 
falsear da qualidade/ exigência no 
processo de ensino-aprendizagem para 
que se atinja o sucesso.

Antes de nos despedirmos, queremos 
deixar o nosso agradecimento a todos 
os que colaboraram, enviando 
conteúdos, e, também, ao professor 
José Caetano e à assistente técnica 
Natércia Pacheco, pelas fotografias que 
disponibilizaram.
A todos umas excelentes férias! 
Descansem e venham preparados para 
o sucesso que vamos construir juntos!

Prof.ª Lucília Roxo

Professores: 

Lucília Roxo (Coordenadora) 

e Óscar Ferreira
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No dia 18 de maio, o Clube de Jornalismo 
foi visitar a Junta de Freguesia da Maia. 

Entrevistamos o seu presidente e 
demos-lhe a conhecer o Plano 

Integrado de Promoção do 
Sucesso Escolar, denominado 

ProSucesso. Entretanto, 
entre outras questões, 

quisemos saber 
qual a sua 

posição em relação à colaboração que é 
pedida às autarquias.
Esta entrevista contou com algumas 
questões colocadas pelos alunos e outras 
(relacionadas com o ProSucesso ) pelos 
professores do Clube de Jornalismo.

Orlando (aluno do Clube) - Como acha 
que tem sido a relação entre a Junta e a 
Escola?
Ótima, a relação tem muito sido profícua. 
Temos colaborado com a escola e sempre 
que necessitamos a escola tem-se mostrado 
disponível. E, só assim é que conseguimos 
atingir objetivos comuns. 
Orlando - E o que é que se tem feito em 
conjunto ultimamente?
Do Plano de Atividades da Junta de 
Freguesia consta sempre o apoio e a 
colaboração com as instituições e em 
especial com a escola, pois, como costumo 
dizer, deve-se apostar na educação porque 
da escola é que saem os médicos, os 
cientistas, os engenheiros, os jornalistas e 
até os jornaleiros.
Procuramos colaborar sempre que a escola 
nos pede quer a nível de recursos humanos 
quer a nível de recursos financeiros. Mas a 
colaboração faz-se sobretudo ao nível de 
recursos humanos, dada a escassez dos 
financeiros.
Por exemplo, disponibilizamos um 

funcionário, a tempo inteiro, 
durante um ano, para ajudar a cuidar da 
manutenção do espaço escolar (limpezas, 
pinturas…). É visível a limpeza do espaço 
escolar e isso faz-se também com a 
colaboração da Junta de Freguesia. E as 
juntas de freguesia existem é para isto.
Facultamos também material didático e 
temos realizado eventos em parceria. Temos 
representação também no projeto eco-
escolas, ao qual também temos vindo a dar 
o nosso contributo.
O Plano Integrado de Promoção do 
Sucesso Escolar pretende aproximar as 
escolas dos seus parceiros, partilhar 
preocupações e responsabilidades, bem 
como criar possibilidades de colaboração 
entre estes. Qual é a sua opinião sobre 
isso?
Não me parece nada de novo. Essa 
colaboração já tem sido levada a cabo. 
Poderá ser uma novidade para outras 
realidades, mas aqui é já o que temos feito. 
Temos disponibilizado meios humanos, 
materiais (dentro dos nossos limites), 
transportes, quando solicitados… Agora 
estamos a colaborar na preparação da 
atividade Arte e Cultura na Escola, por 
exemplo.
De qualquer forma, as contribuições 
agora solicitadas são mais. Partindo do 
pressuposto de que o sucesso escolar 
depende em grande parte da componente 
social e familiar e não só da escola, pede-

-se uma 
reflexão 
conjunta sobre 
novas iniciativas a 
aplicar com impacto na 
comunidade envolvente.
Quanto a novas iniciativas, tem 
vindo a ser delineada uma 
parceria entre a escola e a junta na 
área da defesa ambiental. É muito 
importante proteger o ambiente e 
fomentar a reciclagem….
Como a junta dispõe de uma engenheira 
do ambiente, no âmbito do Programa 
Recuperar, tem-se equacionado seriamente 
também a possibilidade de facultarmos 
recursos humanos, essenciais à criação de 
um novo curso de PROFIJ na área 
ambiental. Gostávamos de colaborar para 
permitir a diversificação de cursos 
profissionais, de forma a criar soluções 
para o insucesso no ensino regular.
E não só, é também uma aposta para 
que haja uma mudança de 
mentalidade, desde a base, nas 
questões/ preocupações 
ambientais, que se 
reflita na 

Grande Entrevista
Jaime Manuel Serpa da Costa Rita



comunidade, porque é nos jovens que o 
lema de defesa do ambiente deve ser 
incutido, uma vez que se mostra tão difícil 
mudar a mentalidade dos mais velhos nesta 
área.
Também temos uma hortinha, para a qual 
disponibilizamos um funcionário da junta. 
Aí também já têm vindo a ser feitas 
algumas aprendizagens e experiências no 
terreno, sobretudo com os alunos com 
necessidades educativas especiais. 
Esta medida é muito importante para a 
Escola. A criação de um novo curso 
PROFIJ permite criar soluções para 
discentes que não se enquadram no 
ensino regular e que procuram condições 
de aprendizagem mais práticas.
O combate ao insucesso e ao abandono 

escolar tem de ser uma preocupação de 
todos porque direta ou indiretamente 

afeta toda a comunidade. 
De que forma se poderão 

articular outros 
procedimentos para que 

haja uma promoção 
do sucesso 

escolar?

Na área do desporto, por exemplo, sempre 
colocamos o campo de futebol ao dispor da 
escola, quer em tempo de aulas quer fora 
dos tempos letivos. Também foi feita uma 
parceria relativamente ao processo de 
Orientação Escolar e Profissional realizado 
pelo Gabinete de Psicologia da EBI da Maia 
que teve apoio da Técnica Superior da Junta 
de Freguesia da Maia.
Urge uma intervenção junto dos jovens 
dos 12 aos 18 anos, tal como a iniciativa 
prevista para a Direção Regional da 
Juventude “Inspira-te, aprende e age” do 
ProSucesso. De que forma a que a Junta 
pode colaborar?
Essa é, sinceramente, a idade que nos 
preocupa. E, neste momento, está em fase de 
conclusão um edifício para onde estão 
delineadas atividades para que estes jovens 
tenham algum entretenimento e ocupações 
de tempos livres saudáveis. Vai ter uma 
biblioteca, o acompanhamento de um 
técnico, em parceria com a Casa do Povo da 
Maia…
Orlando- Eu sou da Lomba da Maia e lá, 
na Junta de Freguesia, temos um espaço 
onde temos explicações e orientação no 
estudo, feita por professores em regime 
de voluntariado. Por que razão não 
fazem o mesmo aqui na Maia?

Até agora tínhamos problemas de falta de 
espaço. Neste momento, com o 

edifício que está a ser 

finalizado, já 
podemos fazê-lo. A parte de 
cima será, em princípio, utilizada 
para explicações ou apoio. Dentro de dois 
meses, já deve estar em funcionamento. 
Esperamos depois contar com a colaboração 
de professores reformados ou outros 
voluntários da comunidade, com alguma 
formação e habilitações, para dar este 
apoio.
Sobre o diagnóstico que pede o Plano em 
relação às parcerias que podem ser 
estabelecidas com as várias 
instituições…
Nós estamos sempre disponíveis para 
trabalhar em parceria com as várias 
instituições/associações. Das parcerias que a 
Junta tem vindo a fazer, podemos ver já 
como resultado, por exemplo, a criação do 
Museu do Tabaco, que, sem um trabalho 
conjunto, nunca poderia ter acontecido. 
Tem-se feito um esforço de conciliação e de 
comunicação e procura-se fomentar a 
colaboração entre os parceiros, 
nomeadamente a Casa do Povo, a Santa 
Casa da Misericórdia, a Escola, o Clube 
Desportivo, a Filarmónica, a Bombomania, 
o Grupo de Escuteiros… 
Tendo em conta a comunidade, que 
conhece bem, quais poderão ser os 
obstáculos ao sucesso dos nossos alunos 
que não estejam diretamente 
dependentes da proficiência da escola?
O desemprego que se faz sentir e a falta de 
perspetivas de futuro leva a uma 
degradação social que tem vindo a 

aumentar 
o número de 
famílias 
desmembradas, o 
número de 
toxicodependentes e até as 
depressões em meio familiar. 
Ora, tudo isto contribui para 
diminuir a felicidade das famílias, a 
qualidade do acompanhamento 
familiar, e tem levado também a uma 
degradação de valores que importa 
combater e que se reflete, sem dúvida, no 
insucesso escolar e, consequentemente, no 
futuro da nossa comunidade. 
Em suma, não pretendemos ser excluídos na 
procura de soluções e queremos colaborar de 
forma empenhada, porque partilhamos as 
mesmas preocupações e queremos estar 
juntos na procura de boas ações, que 
minorizem estes problemas que afetam a 
nossa comunidade a curto e a longo 
prazo. Estaremos, sempre que 
possível, disponíveis, para ajudar 
com recursos humanos e 
financeiros.



Deixamos um agradecimento à 
Câmara Municipal da Ribeira Grande 
que ofereceu à escola, recentemente, 
seis novos computadores e seis 
projetores multimédia que, certamente, 
irão melhorar as condições de trabalho 
em várias salas de aula no próximo ano 
letivo. 
Obrigada!

Ofertas de 
material 
informático

No dia16 de abril, recebemos na nossa 
escola a visita do Secretário da Educação 
e da Diretora Regional da Educação, 
enquadrada num roteiro de visitas às 
várias unidades orgânicas.

E, já no dia 9 de junho, voltamos a contar 
com a presença da Diretora Regional da 
Educação, numa sessão de 
esclarecimento sobre o Plano Integrado 
de Promoção do Sucesso Escolar, 
denominado ProSucesso.

Visita do 
Secretário da 
Educação e da 
Diretora 
Regional da 
Educação

Ofertas do Presidente da Junta de 
Freguesia de Porto Formoso

Aconteceu

O Presidente do Conselho Executivo da 
Escola Básica Integrada da Maia recebeu, 
no dia 27 de abril, a visita do Presidente 
da Junta de Freguesia de Porto Formoso, 
o professor Emanuel Mendonça Furtado, 
que veio ofertar nove livros à nossa 
biblioteca: “Meu Pé de Laranja Lima”, de 
José Mauro de Vasconcelos, “Novos 
Contos da Montanha”, de Miguel Torga, e 
“A Ilha do Tesouro”, de Robert Louis 
Stevenson (3 exemplares de cada).

 Resta-nos agradecer à Junta de Freguesia 
de Porto Formoso o auxílio prestado aos 
nossos alunos quer no apoio à Biblioteca 
Escolar da EB 2, 3 da Maia quer no apoio 
à Biblioteca Escolar do núcleo EB1/JI 
Professor Laudalino da Câmara Moniz 
de Sá. A terminar, uma palavra de 
consideração, ainda, pelo 
comprometimento deste Presidente na 
continuidade deste apoio nos próximos 
anos letivos.



Atividades

A Educação para a Saúde em 
Meio Escolar integra o Projeto 

Educativo da EBI da Maia como 
meio de promover a adoção de 
comportamentos saudáveis e a 

alteração das atitudes que em 
nada beneficiam a saúde.

A Semana da Saúde da EBI da 
Maia, que decorreu de 13 a 17 de 

abril de 2015, foi mais um projeto 
que pretendeu alertar a 

comunidade escolar e educativa 
para hábitos de vida saudável, tais 

como: alimentação saudável, 
higiene e segurança no trabalho, 

saúde afetivo sexual e 
reprodutiva, saúde oral, saúde 

visual, prevenção dos consumos 
nocivos, comportamentos de 

risco e prevenção da violência no 
meio escolar, atividade física e 

valores e sentimentos.
As atividades realizadas ao longo 
da semana tiveram a participação 

ativa e empenhada da 
comunidade escolar e, também, 
das parcerias externas à Escola, 

nomeadamente os serviços de 
saúde e as empresas locais.   

SEMANA DA SAÚDE DA EBI DA MAIA
de 13 a 17 de abril de 2015



Atividades

Os técnicos de saúde e outros 
apoiaram-nos, permitindo a 
concretização de ações sobre 
diferentes temáticas, a saber: 
rastreios de saúde oral, visual e 
de tensão arterial e sessões 
relacionadas com os hábitos de 
vida saudável antes 
mencionados.
A caminhada “De Mãos Dadas 
Com a Saúde”, que percorreu as  
ruas das diversas freguesias 
onde funcionam os diferentes 
estabelecimentos de ensino, foi 
mais um momento de 
sensibilização da comunidade 
educativa para a promoção de 
comportamentos saudáveis; 
assim como, o concurso de 
sopas e a atividade física e 
desportiva.
O referido evento mereceu 
uma boa avaliação por parte 
dos participantes, 
considerando que a 
comunidade escolar adquiriu 
conhecimentos úteis e 
importantes para a adoção de 
um estilo de vida saudável.

A TODOS O NOSSO BEM-
HAJA!

A Equipa do GAPS

No dia 15 de abril, as turmas do 2º e 
3º anos da EBI J/I Padre Dr. 
Laudalino da Câmara Moniz de Sá 
receberam a Dr.ª Rita Palma, da APF, 
com a sessão de formação “Educar 
para os Afetos”.
Realizou-se, também nesse dia, a 
caminhada "De Mãos Dadas Com A 
Saúde", inserida ainda na Semana da 
Saúde. A caminhada teve início às 
11:30, tendo como percurso algumas 
ruas da freguesia do Porto Formoso, e 
terminou pelas 12:30.
Toda a comunidade escolar do Porto 
Formoso participou de forma ativa, 
entoando as frases dos cartazes com 
muita convicção.

“De Mãos Dadas Com A Saúde” 
EBI J/I Padre Dr. Laudalino da 

Câmara Moniz de Sá

Na semana 
da Saúde

Rastreio

Caminhada da Saúde



Atividades

No dia 9 de junho, fomos todos 
convidados a participar na Expo 2015 - 
“Arte e Cultura na Escola”, que contou com 
um conjunto de atividades integradas na 
Semana Cultural da Maia, que mobilizou, 
além da nossa comunidade educativa, 
muitas escolas e instituições da ilha de São 
Miguel.
Os principais objetivos foram promover a 
partilha de experiências/conhecimentos 
entre todas as entidades envolvidas e 
motivar os alunos para a escola através da 
arte. A preparação deste evento esteve a 
cargo dos docentes Luzia Mota e Paulo 
Pereira, que felicitamos pela excelente 
organização e fantástica ideia.

Arte e Cultura na Escola



Atividades



No dia 15 de abril, a Escola EBI J/I Padre 
Dr. Laudalino da Câmara Moniz de Sá 
recebeu a visita de dois agentes da Polícia 
de Segurança Pública da Esquadra da 
Maia. Os agentes dinamizaram uma 
sessão de sensibilização sobre a 
segurança rodoviária. Os alunos 
mostraram muito interessante e 
participaram com entusiasmo.

A PSP em ação 
de sensibilização

A Associação Daniel de Sá 
proporcionou aos alunos do 4º ano da 

nossa escola uma demonstração de 
prestação de primeiros socorros, no 

Anfiteatro.

Primeiros 
Socorros
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E, ao longo deste ano letivo, à 
semelhança dos anteriores, várias 
turmas continuaram a contribuir 
para que a nossa escola se mantivesse 
limpa. O envolvimento dos alunos na 
limpeza da escola tem mostrado 
resultados, pois a limpeza da nossa 
escola é um motivo de orgulho para 
todos.

Limpeza da 
Escola

Atividades

No dia 25 de abril, foram vários os 
alunos e docentes desta escola a 
participar num jogo de futebol 
organizado pela Junta de Freguesia da 
Maia. As contribuições efetuadas na 
inscrição para o jogo ou às doações 
de bens alimentícios serviram o 
propósito de apoiar três famílias 
carenciadas. Os cabazes foram 
entregues pela equipa vencedora e 
pela organização.

Futebol 
solidário



Atividades

No dia 27 de maio, o Departamento 
da Educação Pré-Escolar 
desenvolveu a atividade culminante 
do Plano Anual de Atividades 
intitulada “A Descoberta da Escrita”, 
decorrente do projeto que foi 
implementado ao longo do ano letivo 
em todas as salas dos diferentes 
jardins de infância. 
Neste dia, todas as crianças 
realizaram cinco atividades 
diversificadas, baseadas na história 
“O lobo culto”, que foi explorada em 
contexto de sala de aula. A atividade 
final incluiu “Terapia do Riso”, 
promovida pela Terapeuta do Riso 
Délia Oliveira, que proporcionou um 
momento de boa disposição e alegria 
a todas as crianças. 
Esta atividade teve a participação e 
ajuda dos alunos do Curso de 
PROFIJ -Acompanhante de Crianças, 
que foi uma mais valia, tanto na 
preparação de alguns materiais como 
no apoio nas diversas atividades. Em 
suma, foram momentos de diversão, 
mas também de aprendizagem, já que 
o objetivo primordial de todas as 
educadoras é o de proporcionar a 
todas as crianças, aprendizagens 
enriquecedoras, significativas e de 
qualidade.

Atividade do Departamento de Educação Pré Escolar



Atividades

No dia 14 de abril, o Departamento de 
Ciências Exatas da Escola Básica 2, 3 da 
Maia levou a cabo a realização de dois 
concursos, SuperTmatik e “Quem quer 
ser matemático?”.
Os objetivos do concurso SuperTmatik. 
passavam por  fomentar o interesse pela 
prática do cálculo mental; desenvolver 
destrezas numéricas e de cálculo; 
reforçar a componente lúdica na 
aprendizagem da Matemática e divulgar 
talentos na área do cálculo mental. Neste 
concurso, participaram turmas do 2.º e 
3.º ciclos, num total de 44 alunos. Os 
vencedores foram: Rodrigo Melo (5.º B), 

Concursos com Matemática
Para o dia 12 de junho, último dia de aulas, foi organizado, pelo Departamento de 
Educação Física e Musical, um jogo de Futsal com equipas de alunos e professores. 
Quem não viu pode julgar pelas fotos o esforço empreendido e a boa forma dos mais 
velhos.

Jogo de Futsal
Rudi Nunes (6.º C), Paulo Cordeiro (7.º 
D) e Luzia Mota (8.º C).
No concurso “Quem quer ser 
matemático?”, as três turmas do 9.º ano 
puseram à prova os seus conhecimentos 
de Matemática. Denotou-se espírito de 
competição na luta pelo primeiro lugar, 
consagrando-se vencedora a equipa 
representante do 9.º B.
A equipa organizadora agradece aos 
docentes, que incentivaram os alunos a 
participar nestas actividades, e também 
à colaboração das turmas 9.º B e PROFIJ 
B na realização do SuperTmatik.



Atividades

O SER HUMANO precisará sempre de 
momentos de paragem, meditação e 
introspeção, independentemente da 
religião, conceitos e/ou preconceitos 
sociais. Assim, em tempo de Quaresma, 
realizou-se a Romaria Quaresmal 
Escolar, no dia 20 de março, conforme 
consignado no PAA, em horário 
compreendido entre as 09h00 e as 13h15.
Ao longo do percurso, que se iniciou e 
terminou na Maia, depois da passagem 
por S. Brás e Porto Formoso, procurou-
se proporcionar um momento de 
introspeção, em que todos foram 
convidados a encontrarem-se consigo, 
com o outro e com Deus.
Nesta viagem introspetiva, realizada em 
forma de romaria, participaram cerca de 
oitenta alunos, duas encarregadas de 
educação e oito docentes, e foi orientada 
por dois irmãos romeiros, Mestre 
Francisco Costa e Contramestre António 
Aguiar, ambos da Freguesia de Santana, 
Concelho de Nordeste, que, aquando do 
convite, se prontificaram de imediato.
O ponto alto, após qualquer dificuldade, 
é sentir que conseguimos ultrapassá-la e 
sentirmo-nos acolhidos e embalados pela 
sensação de paz de espírito e de dever 
cumprido. Nesta atividade, esse 
momento foi vivido na celebração 
eucarística, celebrada na Igreja do 

Romaria Escolar – 20 de março de 2015



Atividades

Divino Espirito Santo da Maia, pelo seu 
pároco, Pe. Nelson. A celebração foi 
aberta a toda a comunidade escolar e 
educativa, bem como a todos quantos 
pretenderam associar-se a este ato 
litúrgico, independentemente de terem 
participado ou não na Romaria 
Quaresmal. 
Os discentes demonstraram elevado 
interesse na atividade desenvolvida, 
assumindo integralmente o espírito da 
vivência do irmão romeiro. Muitos 
alunos trajaram a indumentária própria 
dos romeiros e todos acompanharam os 
irmãos Mestre e Contramestre em todos 
os momentos de orações e de canto. Os 
alunos esforçaram-se empenhadamente 
por compreender o sentido da 
religiosidade popular, mostrando 
respeito pela tradição, e souberam 
aproveitar o momento de reflexão e 
comunicação para pensar a Escola como 
espaço de desafios pessoais. Deste modo, 
os objetivos preconizados foram 
plenamente alcançados.
As docentes responsáveis pela atividade 
agradecem a colaboração da comunidade 
escolar e educativa que tornaram 
possível a sua realização e o seu sucesso.

As docentes responsáveis pela atividade,
Fátima Rocha e Catarina Agostinho



Atividades

No passado dia quinze de maio, pelas 
cinco da manhã, os alunos da turma 
PCA-A partiram à descoberta da “ilha 
dourada”, a vizinha Ilha de Santa Maria.
Tiveram oportunidade de viajar de avião, 
ver o seu cockpit em pleno voo e visitar a 
Escola de Formação Aeronáutica dos 
Acores, onde puderam experimentar e 
aprender o que fazer em situações de 
emergência e, ao mesmo tempo, perceber 
um pouco mais sobre a história da 
aviação nos Açores. Conheceram 
também o ponto mais alto da Ilha de 
Santa Maria, o Pico Alto, onde 
conseguiram vislumbrar todos os 
contornos da ilha. E, de seguida, 
visitaram o mítico Farol de Gonçalo 
Velho, com o nome do navegador 
português que descobriu as primeiras 
ilhas dos Açores. Aqui, perceberam a 
importância que os faróis têm para a 
segurança costeira e marítima das ilhas.
Tiveram ainda a oportunidade de 

Visita de Estudo a Santa Maria
almoçar no Hotel Colombo e de visitar a 
Praia Formosa, onde recolheram 
amostras de areia branca que os fará 
recordar este dia para sempre. 
Terminaram esta viagem com a visita à 
Torre de Controlo de Tráfego Aéreo na 
NAVE, no Aeroporto de Santa Maria, 
momentos antes de iniciarem a viagem 
de regresso a São Miguel.
É de salientar que esta viagem só foi 
possível graças aos apoios da Presidência 
do Governo Regional dos Açores, da 
SATA, do Vila Nova Hotel, do Hotel 
Royal Garden, da Junta de Freguesia da 
Maia, da empresa João Medeiros, Lda. e 
da Belazorica Azores Tours.
Agradecemos aos pais e parceiros que, 
conjuntamente, nos ajudaram a 
concretizar este projeto, que foi 
desenvolvido ao longo do ano lectivo, 
com o grande objetivo de criar um dia 
memorável para os alunos. Objetivo 
cumprido: dia realmente inesquecível!



Clubes

O Clube da Proteção Civil da EB 2,3 da 
Maia, no dia 13 de maio de 2015, 
realizou um simulacro de uma situação 
de sismo que provocou um foco de 
incêndio, na EB1/JI Padre Dr. Laudalino 
da Câmara Moniz de Sá (Porto 
Formoso), com um total de 88 alunos, 4 
operacionais de educação e 8 docentes.
 Este simulacro foi organizado e 
orientado por este clube, em articulação 
com os Bombeiros Voluntários da 
Ribeira Grande e Polícia de Segurança 
Pública da Maia. Estas entidades 
depararam-se com um cenário de queda 
de uma aluna da janela do primeiro piso, 
dois alunos retidos numa sala e um foco 
de incêndio em fase inicial.
Este simulacro teve uma avaliação muito 
positiva do ponto de vista 
organizacional, do ponto de vista 
operacional e da prontidão de socorro, 
assim como da excelente dinâmica 
demonstrada pelos alunos e respetivos 
professores/auxiliares. A atuação foi 
rápida e eficaz.
Esta atividade insere-se no grande 
projeto deste clube, que culminará com a 
realização e produção de um vídeo 
informativo, apoiado pela Direção 
Regional da Juventude, que irá ser 
apresentado à nossa comunidade escolar 
em breve.

Clube da Proteção Civil



Clubes

O Clube de Leitura procedeu no dia 11 de junho, em parceria com 
a Biblioteca Escolar, à entrega dos prémios dos Concursos 

“Estendal de Poesia” e “Caça ao erro”. Foram mais duas atividades 
realizadas pelo Clube, com uma adesão entusiástica por parte dos 

alunos.

Clube de Leitura

Entrega de prémios - Clube de Leitura
A todos os envolvidos, os nossos parabéns!

Trago sempre comigo uma arma
Com a qual consigo desarmar gente,
Há quem a chame de espada,
É o meu saber; é a minha mente!

Ainda assim fracasso
Cada vez que tento.
Pareço um espadachim 
Que tenta cortar o vento.

Porque a lâmina cegou,
Perdeu a sua visão.
O problema da espada
É não ter proteção!

Agora a lâmina não corta,
Nem sequer um fio de lã!
A única coisa a fazer
É tentar mantê-la sã.

E hei de vaguear por aí
À procura de uma criancinha
A quem possa entregar em mão
Esta espada sem baínha.

Filipe Medeiros, 7º A

Poema vencedor do concurso 
“Estendal da Poesia”:

Lâmina cega



Biblioteca

No passado dia 9 de abril, decorreu na nossa Biblioteca a 
prova regional do Concurso Nacional de Leitura, com vista 
ao apuramento dos 5 representantes dos Açores à final do 
referido concurso.
Nesta fase, os alunos do 3.º Ciclo tiveram de ler/estudar as 
obras “O Barco e o Sonho”, de Manuel Ferreira e “Bichos”, de 
Miguel Torga, e de responder um questionário online sobre 
as mesmas.
A nossa escola esteve muito bem representada pelas alunas 

Concurso Nacional de Leitura
Sílvia Ponte do 7.º A, Sofia Medeiros, do 8.º C e Raquel 
Ponte, do 9.º B, sempre, devidamente orientadas e 
acompanhadas pelas docentes Mónica Santos, Lucília Roxo, 
Carla Carreto e Luzia Mota.
Em mais de 40 participantes de quase todas as ilhas, e apesar 
de todo o “nervoso miudinho”, as nossas representantes 
alcançaram lugares que nos honram. 
Como é evidente, as docentes envolvidas, assim como a 

nossa biblioteca, quiseram, numa cerimónia bem simples, 
presentear as alunas participantes pelo esforço e dedicação 
demonstrados, concedendo-lhes por tal um "pequeno 
mimo" que ficará, para sempre, como recordação.
A terminar, o nosso agradecimento a todos os alunos 
participantes nas diversas fases deste concurso, extensível, 
naturalmente, aos seus docentes de Português, que os 
souberam motivar para a leitura.



Biblioteca

Uma vez mais, as docentes de Português do 3º ciclo, em 
parceria com a Biblioteca Escolar e com a empresa “Porto 
Editora”, lançaram na nossa escola o passatempo Cherub, 
dirigido aos alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico, a quem 

Passatempo Cherub
foi solicitado que lessem o volume "Recruta" da coleção e 
que, posteriormente, prestassem uma prova escrita sobre o 
mesmo.
A adesão foi muito boa: houve 41 alunos a realizar o 

concurso. E, é de salientar que, no dia da entrega de prémios 
aos vencedores, contámos com a presença de um elemento 
do Conselho Executivo e de um representante da Porto 
Editora.



Biblioteca

A BE procedeu no dia 11 de junho à 
entrega do prémio à aluna Inês Couto do 
8.ºC, que conseguiu o segundo lugar a 
nível de ilha, e dos certificados aos 
restantes  alunos que participaram no 
Concurso “Palavras com História", tema 

Concurso “Palavras com História”
"Mar", promovido pela Rede Regional de 
Bibliotecas Escolares. 
Sob a orientação das docentes de 
Português de 3º ciclo, vários alunos 
concorreram a este concurso, que incluía a 
redação de um conto e a realização de um 

vídeo com a sua dramatização. Estas 
docentes agradecem àqueles que se 
predispuseram a ajudar na produção dos 
documentos multimédia, nomeadamente a 
colaboração do assistente operacional Luís 
Torres e de Cláudio Pereira (a prestar 

serviço na escola no âmbito do Programa 
Recuperar).
Agradece-se também à diretora de turma 
Ana Paula Soares por ter colaborado na 
filmagem de algumas dramatizações.



Biblioteca

Dia Mundial do Livro 
e do Direito de Autor Dando continuidade à parceria com o 

Projeto Cais do Remar, decorreram 
durante o passado mês de abril novas 
dinamizações de leitura por todos os 
núcleos escolares do 1.º Ciclo da nossa 
EBI.
Uma vez mais contamos com o prestimoso 
apoio dos Encarregados de Educação, que 
cada vez mais se apercebem da 
importância desta atividade para o 
desenvolvimento de competências nos seus 
educandos.
Desta feita, optamos por tornar públicas as 
atividades ocorridas na EB1/JI de São Brás 
e na EB 2, 3 da Maia, para a turma do 4.º 

Hora do conto

O Dia Mundial do Livro e do Direito de 
Autor é um evento comemorado todos os 
anos no dia 23 de abril. Organizado pela 
UNESCO, tem como intuito promover o 
prazer pela leitura, a publicação de livros e 
a proteção dos direitos autorais.
 Para assinalar a data, os alunos do 6.º ano 

da turma C realizaram trabalhos 
ilustrativos sobre o livro que estavam a 
estudar, “As Naus de Verde Pinho”, de 
Manuel Alegre. A acompanhar as 
ilustrações, uma breve biografia do autor, 
assim como uma pequena bibliografia. 

ano de escolaridade da EB1/JI Professor 
Manuel Jacinto da Ponte. Importa referir 
que em São Brás contamos com a 
colaboração de alguns alunos da turma do 
PROFIJ B, que se associaram à atividade, 
colocando em prática conhecimentos que 
fazem parte da sua formação/estágio. 
Realça-se também o empenho das 
docentes deste programa escolar, na 
persecução dos objetivos desta atividade. 
Ainda neste núcleo, há a referir a 
participação da equipa de coordenação da 
Biblioteca Escolar na dinamização da 
leitura numa das turmas deste núcleo 
escolar.



Biblioteca

O Clube dos Amigos da Biblioteca, 
acompanhados por duas turmas da EB 1/JI 
Amâncio da Câmara Leite, saíram numa 
visita de estudo até ao Museu Carlos 
Machado, em Ponta Delgada, no passado 
dia 19 de março.
Lá o grupo foi dividido em dois 
(alternando o percurso de cada grupo), 
sendo que um partiu para o Núcleo de 
Arte Sacra, onde pôde vislumbrar uma 
exposição alusiva à Natureza, seguida da 
realização de um atelier bastante 

Visita de estudo ao 
Museu Carlos MachadoNo passado dia 18 de março, a nossa escola 

teve a honra de receber a visita do escritor 
açoriano, Urbano Bettencourt, autor de 
obras como, “África Frente e Verso”, ou 
“Que Paisagem Apagarás”.
Esta atividade, promovida numa parceria 

Visita de Urbano Bettencourt
entre a Biblioteca Escolar, o Departamento 
de Línguas e o Clube de Leitura, 
enquadrou-se no tema “Literatura 
Açoriana”, e dirigiu-se, essencialmente, aos 
alunos do 3.º Ciclo da nossa Unidade 
Orgânica.

interessante e motivador para os alunos, 
como provam as imagens em anexo.
De imediato, regressou-se à Igreja do 
Colégio, de onde partiram, e lá foi 
realizada uma visita guiada à nave 
principal e capela lateral deste antigo 
colégio jesuíta. No final, admiração e 
surpresa eram os sentimentos dominantes, 
e grande parte dos alunos manifestaram 
vontade de voltar acompanhados pelos 
pais.



CANTINHO DAS LÍNGUASCANTINHO DAS LÍNGUAS

A importante tradição da cultura inglesa conhecida pelo 
“chá das cinco”, que ainda hoje faz parte integral do dia-a-
dia dos britânicos, foi celebrada na EBI de S. Brás a 13 de 
maio, pela professora de inglês, Fátima Cabral, e pelos seus 
alunos. 

English “Tea Party”
A organização do evento contou uma vez mais com a 
preciosa colaboração de toda a comunidade educativa, 
desde as auxiliares de acão educativa aos encarregados de 
educação. A atividade, que consistiu em tomar o chá 
acompanhado por “scones”, na mais pura tradição anglo-

saxónica, teve como habitualmente a entusiástica adesão 
dos alunos que, com esse tipo de evento, se vão 
familiarizando com a língua e cultura inglesas. 



CANTINHO DAS LÍNGUASCANTINHO DAS LÍNGUAS

Na vida, a iniciar ou a terminar,
Acabas sempre por pecar,
Comido pela ambição.
Podes terminar na prisão,
Visto como bandido.
Teu desejo consumido,
Excluído dos ricos,
Cheio de estilo,
Mas com poucos currículos.

Nunca acreditaram no teu sonho,
Sempre o acharam medonho.
Acharam-te incapaz.
Da vitória foste atrás!

Luís Melo, PROFIJ B
  

Tão belo é o amor,
Seja amizade ou não.
Todos devemos amar,
Sem haver um senão.

O amor pode magoar,
Ou até mesmo curar.
Esteja distante ou não,
Estará sempre no meu coração.

É um sentimento profundo,
Que encanta o mundo
Amor é sentir-se, um 
vagabundo.

Amor é felicidade,
Que encanta a sociedade
E que deixa saudade.

Marília Carreiro, 8º C

Sinto coisas que não devia sentir,
Sinto a tristeza a fluir.
Tendo esconder-me, mas ela encontra-me.
Sinto o seu olhar que me confronta.

Uma sombra persegue-me,
É o meu único amigo.
Tento fugir, mas ele segue-me
Tento gritar, mas não consigo.

Sinto o seu toque no meu ombro,
Era doce, era suave.
Não era como um assombro.

Oiço o bater forte do meu coração,
Ela estica a sua mão e diz:
“O meu nome é Solidão…”

Rita Rebelo de Sousa, 8º C 

Solidão
AmorA vida e o 

sonho
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Experiências novas,
Sempre com um sorriso na cara…
Tarefas desafiantes e complicadas…
Áprendizagens permanentes…
Gosto pelo ofício…
Interesse pelas crianças…
O estágio é oferecer o nosso melhor!

Letícia Arruda, PROFIJ A

Estágio

(   )



Nos recantos debaixo do mundo,
Há um rato que não se deixa iludir.
Basta ele olhar-te por um segundo                                                                                                                                                        
Que já se fica a divertir.

Tem um casaco verde e nojento
Como a palma da sua mão
E, quando come queijo bolorento,
Espeta uma flecha no teu coração.

É um rato gigante,
Leva consigo uma besta
E quando te apanha
Levas um tiro na testa.

É mal educado,
Um assassino sem conta.
O seu nome é Twitch.
Só ele sabe o que apronta.

Aponta para ti,
Procura perseguição
E quando te encontra
Já não tens salvação.
     
É o perigo das ruas,
Não o queiras encontrar,
Pois, quando te vir,
Começa logo a mirar.

Aponta e atenta
E ficas marcado.
E quando o riso rebenta
Já estás despachado.

Ruben Maurício, 7ºA

Quando já não tiveres forças para lutar,
Quando só te apetecer parar,
Quando o mundo já não te der motivos para caminhar,
Ergue a cabeça e acredita que não passa de uma má fase.
Acredita que, quando menos esperares, 
O sol vai voltar a brilhar e fazer com que tudo passe.

Todos temos momentos menos bons.
Todos passamos por alturas em que só nos apetece desaparecer.
Mas, é aí que tens que te erguer!
É aí que tens de ser forte,
E ter esperança num novo amanhecer.

Ninguém disse que ia ser fácil.
Ninguém disse que bastava quereres.
Mas, a vida é assim,
Num dia, ela te entristece,
No outro, te fortalece.

Dora Botelho, 9ºB

As palavras são pequenas e belas,
Numerosas são elas.
Escritas de trás para a frente e da frente 
para trás,
As palavras são livres na boca e presas na 
fala.

Por vezes, são fortes e magoam-nos,
Mas orientamo-nos por elas.
São leves como o vento e pesadas como 
uma montanha.
As palavras são tinta preta numa parede 
escura.

Que injustiça …
O que aconteceu às palavras?
Onde estão as palavras?
Pois é, desapareceram, queimaram-se na 
água fria.

Venham as palavras,
Como uma arma para a vida,
Com a chave do saber,
E com a arte do viver! 

Marcelo Feleja, 9ºA
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As palavras 

Twitch, 
o Semeador da Peste

Vida
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CANTINHO DAS LÍNGUASCANTINHO DAS LÍNGUAS

A propósito do estudo do poema “Urgentemente”, os alunos do 7º A foram convidados a escrever um 
comentário sobre seguinte afirmação de Carlos Reis: 
“ Este poema incita o leitor a perseguir e a alcançar certos ideais por vezes esquecidos no mundo 
atual.”
Aqui ficam os melhores comentários.

Urgentemente
É urgente o amor 
É urgente um barco no mar 

É urgente destruir certas palavras 
ódio, solidão e crueldade, 
alguns lamentos, muitas espadas. 

É urgente inventar alegria, 
multiplicar os beijos, as searas, 
é urgente descobrir rosas e rios 
e manhãs claras. 

Cai o silêncio nos ombros e a luz 
impura, até doer. 
É urgente o amor, é urgente 
permanecer. 

Eugénio de Andrade, Até Amanhã, in Poesia I 

O sujeito poético tenta (e, na minha 
opinião, consegue) incitar o leitor a 
perseguir e a alcançar certos ideais por 
vezes esquecidos no mundo atual.
A 2ª estrofe é um ótimo exemplo disso. "É 
urgente destruir certas palavras/ ódio, 
solidão e crueldade,/ alguns lamentos,/ 
muitas espadas"), pois, num mundo 
sempre em guerra e tão crítico, é 
necessário ignorar certas críticas e evitar a 
guerra o que, infelizmente, hoje em dia é 
raro acontecer.
Penso que este texto relata muito bem o 
que se passa atualmente, uma vez que a 
sociedade (a maioria dela) está mais 
focada em julgar/criticar as pessoas 
(julgam-nas pelo que vestem, pela sua 
aparência, pela sua orientação sexual…) e 
em provocar a guerra do que em amar.
Porquê o ódio? Não leva, nem nunca levou 
a lado nenhum. Porquê o julgamento? 
Cada um é como é, todos têm diferentes 
características e é isso que faz todas as 
pessoas especiais e únicas. Muito 
honestamente, acho que esta sociedade 
precisa de mudar e urgentemente.

Carolina Ponte, 7ºA

Hoje em dia, os ideais outrora vividos 
foram destruídos e esquecidos, sendo 
substituídos pelas armas e pelas más 
palavras.
Foi-nos indicada a urgência com que 
certas coisas deveriam desaparecer, como 
certas palavras, “alguns lamentos e muitas 
espadas”. A alegria, a felicidade e a paz 
também faltam em certos sítios e é 
exatamente por causa disso que é preciso 
“inventá-las”.
Este poema abre-nos os olhos, mas, 
quando nos abre os olhos, faz apenas com 
que as nossas pálpebras se fechem! Há 
muita gente no mundo que olha em volta, 
mas não vê nada. Esta é mais uma prova de 
que é preciso agir pelo bem 
“urgentemente”!

Filipe Medeiros, 7ºA

Urgentemente
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O sonho
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O fascínio por Paris já durava há algum 
tempo, até que surgiu a possibilidade de 

conhecer esta bela cidade francesa.
De início, tudo parecia impossível de 

realizar e, milhares de perguntas surgiam 
na minha cabeça: O que tenho de fazer? 

Como conseguir a viagem? Será que 
percebo francês?

Como não tinha nada a perder, fui a uma 
agência de viagens saber que passos dar até 

realizar a minha aventura. Reservei 
passagem, um quarto numa pousada e, 

claro, um táxi porque não conhecia nada.
Chegado o dia da minha viagem, de 

bagagens na mão, lá fui até ao aeroporto. 
No avião, fiquei sentada junto a uma 

janela, só via nuvens, até que ouvi o piloto 
dizer que estávamos a chegar ao aeroporto 

Charles de Gaulle.
Depois de aterrar, dirigi-me a um balcão, 

levei os documentos necessários e o nome 
do taxista para me levar à pousada que 

escolhera.
Pelo caminho, fiquei fascinada com o que 

vi e pedi ao taxista para me levar à Torre 
Eiffel, em vez de ir diretamente para a 

pousada.
Fiquei sem palavras ao ver o encanto de 

tudo o que estava ao meu redor e 
aproveitei ao máximo a minha viagem.

Voltarei lá um dia, porque é uma cidade de 
sonho.

Sara Mateus, 6.º C

A minha viagem
O mundo era um triângulo e não um 

círculo!
Estava numa ilha onde havia as flores mais 

lindas do mundo, de várias formas e cores. 
Nesta mesma ilha, vi que o mar era de 

chocolate preto e os peixes de chocolate 
branco, mergulhei e, lá no fundo, havia 

algodão doce. As florestas eram cor-de-rosa 
com muitas plantas azuis.

Ouvi um grito, olhei em redor… e nada. Mas, o 
grito voltou, olhei para o lindo céu azul, era o Sol, 

em forma de violoncelo, estava a afinar-se para um 
concerto. 

Assim que se pôs, apareceu a Lua que, desta vez, era 
um violino. Ela convidou-me para tocar no concerto e 

eu esclareci-lhe porque não podia comparecer ao 
concerto.

- Ó Lua, minha querida Lua, eu gostava muito de tocar 
contigo, mas há um pequeno problema: não sei tocar 

nenhum instrumento musical!
- Não há problema! - replicou ela. - Tenho uma solução! Só 

tens de subir ao alto da montanha e lá encontrarás a grande 
Clave de Sol. Ela te dará o dom de tocares piano.

- Muito obrigada, Lua.
Após a subida à montanha, encontrei a grande Clave de Sol, que 

já soubera da minha intenção e, rapidamente, me deu o dom.
De súbito, passou uma estrela cadente, lembrei-me do convite da 

Lua, e pedi-lhe para aparecer no concerto. 
Demos um espetáculo maravilhoso! 

Entretanto, havia algo a desafinar a nossa melodia: era o meu 
despertador que estava a tocar para me levantar. 

Anabela Melo, 6.º C



Ser diferente faz a diferençaO sonho
Há muito tempo atrás, num lugar longínquo, havia uma 

girafa adulta que desejava ser mãe, mas isto ainda não tinha 
acontecido.

Certo dia, nasceu uma girafa, mas esta tinha um pescoço mais 
pequeno do que o normal, era diferente das outras. A sua mãe 

estava encantada com a sua bebé!
Os anos passaram…a girafa cresceu e, com ela, os insultos acerca 

do tamanho do seu pescoço. A sua mãe fazia de tudo para a 
proteger, mas por mais esforços que fizesse, não conseguia que a 

manada deixasse de a ofender.
Um dia, o chefe da manada ficou muito doente e a única solução 

dependia de uma flor mágica que só crescia na montanha Cácáu, mas 
por mais comprido que fosse o pescoço das girafas, nunca seriam 

capazes de chegar à flor mágica. 
Ao saber disto, a nossa girafa disse à mãe:

-Eu vou conseguir a flor mágica, mãe!
-Mas, filha, o teu pescoço não chega lá e nenhuma girafa consegue trepar…

-Nenhuma girafa de pescoço comprido, mas uma de pescoço curto já 
consegue. - disse a girafa interrompendo a mãe.

-Trepar a montanha Cácáu é muito difícil e eu não quero que te magoes!
- A mãe não percebe! Se eu trouxer a flor, eu salvo o chefe e assim a manada vai 

ter respeito por mim e já não me vai insultar. A mãe quer que eu viva com estes 
insultos e desprezo o resto da minha vida?

A mãe da girafa, sem hesitar, respondeu:
- Vai, filha. Mas, tem cuidado!

Então, a girafa partiu para a montanha Cácáu. Teve de enfrentar muitos desafios, 
como tempestades, ventos fortíssimos, sóis quentíssimos … 

Até que chegou ao cimo da montanha e viu uma gruta muito pequena. Espreitou para 
lá e avistou a flor mágica. Apanhou-a e levou-a para o Chefe da manada. 

Quando ele comeu a flor, sentiu-se muitíssimo melhor. A manada soube que a girafa 
salvara o Chefe e, a partir desse momento, nunca mais se ouviram insultos à girafa, nem 

houve qualquer tipo de desprezo. A sua coragem foi valorizada e passada de geração em 
geração.

Daniela Pimentel Couto, 6.º C

Era uma vez um 
pequeno sonho que 

adorava ser sonhado e 
fazer as pessoas 

felicíssimas. Porém, por 
causa do seu tamanho, 

pouquíssimas o 
sonhavam e nenhuma se 

lembrava dele depois de 
acordar. 

Então, o sonho teve a ideia 
de procurar alguém com 

um sonho maravilhoso para 
lhe perguntar qual era o seu 

segredo.
O sonho teve de passar pela 

mente de inúmeras pessoas 
para chegar à sua destinatária, 

uma menina de catorze anos 
chamada Joana.

Quando finalmente chegou à 
Joana, foi diretamente ao seu 

coração e quando viu o sonho 
maravilhoso pediu-lhe para lhe 

contar como se tinha tornado 
maravilhoso, ao que ele 

respondeu:
- Todos os humanos têm um 

sonho maravilhoso trancado nas 
profundezas do seu coração, basta 

que eles encontrem a chave. E essa 
chave é…

E, então, a Joana acordou.
Verónica Melo, 6.ºC
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Descobre quem é...
por Xavier Pacheco do 7º B

O que pensa do estado da educação?
Creio que, em Portugal, se quer mostrar 
serviço rapidamente, fazem-se reformas 
atrás de reformas, sem antes se aferir os 
resultados das implementadas. Além disso, 
quer-se reformular tudo, sem se saber se 
temos as condições humanas, materiais e 
financeiras para implementar essas 
reformas. 
Por sua vez, o papel dos professores e da 
escola tem vindo a ser desacreditado pela 
sociedade. Neste momento, a sua 
revalorização seria a reforma fulcral a levar 
a cabo, antes de implementar qualquer 
outra.

Quais as áreas de estudo mais 
interessantes na sua perspetiva?
Tendo em conta a mundialização das 
economias e a mobilidade exigida aos 
trabalhadores, creio que as formações em 
áreas das novas tecnologias e em línguas são 
fundamentais para que, independentemente 
do curso que se tenha, se possa ter sucesso e 
trabalhar em qualquer parte do mundo.

Que conselho daria aos alunos da escola?
Sejam bons no que fazem. E, sobretudo, 
deem o máximo que puderem. Só assim 
podem melhorar e evoluir. Se tem 50, a 
seguir têm de lutar para chegar aos 60.

Ajude os leitores a descobrir quem é, 
indicando as suas preferências:
Um livro: O Crime do Padre Amaro
Uma música: Berlin de Barclay James 
Harvest ou Sarajevo de UHF. Duas grandes 
músicas, sobretudo pela sua simbologia. 
Um ídolo: Não tenho nenhum em 
particular, mas há várias pessoas que 
admiro cada uma no seu tempo e na sua 
área. 
Uma viagem: Aos países escandinavos.
Uma modalidade desportiva: Rugby.
Um sonho por realizar: Voltar a passar o 
Natal e a passagem de ano nos Alpes.

Algo, sem o qual, seria incapaz de viver: 
A minha opinião.
Algo que não suporta: A falta de sentido 
crítico das pessoas para questionar. Hoje em 
dia, as pessoas muitas vezes limitam-se a 
cumprir ordens, mesmo que interfiram com 
os seus valores pessoais.
Um momento escolar marcante: Quando 
vi a nota do exame de Latim II na 
Universidade. 
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