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visa criar estímulos no sentido de levar 
os estudantes a apostarem no sucesso 
escolar, na firme convicção de que o 
mérito é sempre recompensado. Aliás, as 
palavras proferidas pelo presidente do 
Conselho Executivo, António Pires, não só 
realçaram e aplaudiram as competências 
dos alunos distinguidos, mas soaram 
a desafio a tantos outros que poderão 
também alcançar boas práticas que 
formam o cidadão do futuro.
É neste contexto que, anualmente, a 
cerimónia de assinalar o 'Dia da Escola' 
com a homenagem aos melhores alunos 
e a gratidão aos profissionais que 
serviram a instituição com abnegação 
e se retiram agora para o merecido 
descanso, reveste-se de emoção 
e brilho, porque no olhar de cada 
premiado parece pousar a certeza de 
um futuro com esperança, pelas mãos 
dos estudantes, pela sua criatividade e 
resiliência.

A cerimónia foi encerrada ao som 
dos aplausos que certamente ficam 
guardados no coração de cada 
participante, numa escola que cultiva 
a alegria de estudar e de superar-se a 
si própria, acreditando que é sempre 
possível fazer melhor pela mão de cada 
estudante guiado por um professor.

Sempre fui muito curiosa. Desde pequena 
que gosto de conhecer coisas novas e de 
tentar perceber o seu funcionamento. 
Considero-me uma pessoa responsável e 
trabalhadora.

A minha caminhada no 'Ponto e Vírgula', 
iniciada no passado ano letivo, quando 
participei como correspondente na 
minha escola, reflete estas características. 
Este projeto deu-me a oportunidade 
de comunicar para um grande público, 
aprender novos conceitos e testar as 
minhas capacidades. São aprendizagens 
e experiências que levarei comigo ao 
longo da vida. 

Tentando nunca perder o foco e a 
determinação, invisto o meu tempo no 
que sinto que vale a pena, sem desistir 
e pensando sempre de forma positiva. 
Encontrei este mesmo foco na entrevista 
realizada ao Pedro Ribeiro, aluno da EBS 
de Santa Cruz, que nos fala em paixão 
pela música e em ter a capacidade de 
investir nos próprios sonhos.

Implantada no coração da cidade 
do Funchal, a Escola Secundária de 
Francisco Franco continua a formar 
cidadãos para o futuro ao longo dos 
seus 133 anos de existência, numa lição 
inequívoca de cidadania. Discreta, mas 
sempre ativa no sentido de mobilizar 
os alunos para a excelência, num 
ambiente salutar de aprendizagem, a 
ESFF assinalou o 'Dia da Escola', a 10 de 
outubro, com a habitual cerimónia de 
distinção dos seus alunos com prémios 
de mérito pelo seu desempenho, mas 
também pelas atitudes e pelo contributo 
que deram a este estabelecimento de 
ensino no último ano letivo.

A cerimónia, que teve lugar no pavilhão 
da Escola, contou com a presença 
do Secretário Regional de Educação, 
Ciência e Tecnologia, que também teve 
a oportunidade de assistir, para além 
dos alunos, à distinção de professores 
e funcionários que se aposentaram, 
enaltecendo o mérito e contributo de 
todos.

O melhor aluno de cada ano foi brindado 
com um prémio pecuniário, graças ao 
apoio de parceiros externos. Também 
aqueles que integraram o quadro de 
excelência e honra receberam um 
certificado. Neste ato simbólico está 
resumida uma cultura de escola que 

Não posso deixar de realçar também a 
entrevista realizada à Ana Júlia Santos, 
da EBS D.ª Lucinda Andrade, que mostra 
como toda a comunidade educativa 
pode beneficiar com uma Associação 
de Estudantes dinâmica, atenta às 
questões ambientais e preocupada em 
tornar a escola um espaço cada vez mais 
acolhedor.

Por fim, gostaria de agradecer a 
oportunidade que me foi dada pelo 
'Ponto e Vírgula' de ser editora por um 
dia, pois permitiu-me ter uma visão 
privilegiada sobre a edição de novembro, 
que está imperdível!

Rita Manica, Escola da APEL (Funchal)

Escola Francisco Franco aplaude o 
mérito e desafia a ir mais além

Inês Silva e Jéssica Câmara
ES de Francisco Franco (Funchal)
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Todos sabemos que a nossa vivência 
depende, totalmente, do meio 
ambiente. O ar que respiramos, a 
água que bebemos e os alimentos 
que consumimos são provenientes da 
natureza, sendo essenciais à existência 
humana.
As mudanças no nosso planeta 
têm sido cada vez mais notórias, 
tornando necessário que percebamos 
a necessidade de preservar o meio 
ambiente para, consequentemente, 
podermos viver.

Ao fazê-lo, estamos a colaborar para um 
melhor estilo de vida e a garantir que 
podemos, talvez, viver mais tempo, com 
saúde, deixando, também, aos nossos 
descendentes um planeta habitável. 
A poluição do ar, da água e a 
desflorestação são grandes pontos de 
alerta para preservarmos aquilo que 

Preservar para viver

Petra Gonçalves
ES de Jaime Moniz

(Funchal)

Ana Margarida Gonçalves
ES de Jaime Moniz

(Funchal)

nos mantém vivos. O ar que respiramos 
precisa de estar puro para sermos 
saudáveis!

Ao sermos humanos e querermos o nosso 
bem, amando-nos tal como amamos as 
pessoas por quem temos carinho, vamos 
querer estar num meio onde possamos 
ter qualidade de vida. 

Ao obtermos qualidade, estaremos, 
também, a contribuir para uma melhor 
saúde mental, pois ao termos saúde física 
teremos uma mente mais saudável.
Ações simples podem ajudar a preservar 
a natureza. Quem se ama também deve 
amar e cuidar do que está ao seu redor! 
O meio ambiente é a nossa fonte de vida!

Consideras possível a conciliação dos 
estudos e do desporto durante o ensino 
secundário? Considero o desporto uma 
parte do nosso desenvolvimento pessoal 
e social. Aliás, o desporto desde sempre 
me acompanhou, ao longo da minha 
vida, ajudando-me em várias situações, 
tais como o trabalho em equipa, respeitar 
o próximo e lutar pelos nossos objetivos. 
Por mais difícil que seja conciliar estas 
duas atividades, nunca abdicaria da 
minha prática desportiva, pois, para mim, 
tudo se resume a saber gerir o nosso 
tempo e adaptarmo-nos às mudanças, 
de modo a corresponder às exigências 
colocadas nesta nova fase do nosso 
percurso académico.

Que conselho darias aos mais novos em 
relação ao aproveitamento escolar?
O conselho que eu gostaria de ter 
recebido, quando era mais novo, seria 
certamente procurar novos métodos de 
estudo que tornassem a aprendizagem 
mais eficaz e lúdica e deixar de parte 

Margarida Reis e Daniela Luís
EBS Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas — Carmo

(Câmara de Lobos)

alguns métodos tradicionais, visto que, 
atualmente, possuímos ferramentas que 
nos podem ajudar a obter esses mesmos 
resultados, tal como a tecnologia. 

Que alterações farias no 
funcionamento da escola com vista a 
tornar estas rotinas mais folgadas?
Na minha opinião, algo que faria uma 
diferença significativa, na gestão dos 
nossos tempos livres, seria a redução 
da duração das aulas, podendo obter 
um melhor desempenho no decorrer 
das mesmas. Sugeriria, também, a 
diminuição das tarefas pedidas no 
período pós-escolar.

Em termos desportivos, achas que 
a nossa escola incentiva os alunos a 
adotarem o hábito desportivo mais 
regular e autónomo? Acho que a nossa 
escola tem-se empenhado para garantir 
a prática de desporto por parte dos 
alunos, ao participar em atividades 
como o 'Desporto Escolar' e ao ter clubes 

internos de desporto. Contudo, uma vez 
que os alunos sentem alguma resistência 
e desmotivação pela prática desportiva, 
acho que uma boa forma de reverter esta 
situação seria atribuir uma bonificação 
na nota final da disciplina de Educação 
Física, àqueles que tivessem uma prática 
desportiva extracurricular.

O que esperas para o futuro da nossa 
escola, em termos desportivos, e que 
alterações acharias mais pertinentes 
implementar, para tornar a nossa 
escola mais ativa? Em termos de 
diversidade desportiva, acho que a nossa 
escola poderia oferecer um leque mais 
matizado de escolhas, como a natação, 
a escalada ou até mesmo desportos 
que tirem proveito da localização da 
nossa escola, numa zona propícia para a 
prática de desportos aquáticos. Apoiaria, 
também, a criação de recintos para estas 
mesmas atividades, de modo a abranger 
mais desportos e poder cativar os 
interesses de cada um.

Disciplina na baliza e na escola
EM ENTREVISTA AO ALUNO NUNO LUÍS, DO 10.º ANO, JOGADOR DE SUB-17, DO CLUBE DESPORTIVO NACIONAL, 
PROCURAMOS EXPOR O PONTO DE VISTA, DOS ALUNOS, PERANTE AS ADVERSIDADES IMPOSTAS, NO QUE TOCA À 
CONCILIAÇÃO DOS ESTUDOS E DO DESPORTO.
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Como é coordenar o Grupo de Teatro?
É sempre uma experiência muito gira, 
porque estamos a trabalhar com alunos 
que têm curiosidade em perceber como 
funciona o grupo de teatro, outros que 
querem conhecer mais do teatro, mas 
principalmente porque ajudamos a 
desenvolver competências para a vida 
futura.

Quais as competências importantes 
desenvolvidas no Teatro? O saber 
trabalhar em equipa, ajudar a ouvir o 
outro, colaborar, respeitar a sua vez, dar 
opinião, desenvolver a autoconfiança. 
Também ajuda o aluno num momento 
de apresentação individual, onde é 
necessária uma boa dicção na produção 
de um bom discurso. 

Qual é o melhor desafio de ensinar esta 
arte? Aprender e gerir aquilo que cada 
um é capaz de dar e depois, no final, é 
uma satisfação enorme ver o trabalho em 
palco!

Durante a pandemia, como continuou o 
grupo de teatro? Fizemos um vídeo para 
comemorar o 'Dia Mundial do Teatro', em 
colaboração com a Secretaria Regional 

Caros leitores do PV, hoje trago-vos, 
não um evento qualquer, mas a 
comemoração dos 40 anos da EBS Bispo 
D. Manuel Ferreira Cabral, Santana. 
Houve direito a Missa com o Sr. Vigário-
-Geral da Diocese concelebrada pelos 
sacerdotes de Santana, São Jorge e São 
Roque do Faial. A celebração foi animada 
pelo coro de professores e funcionários, 
claro, com a colaboração dos alunos! 
Obviamente, decorreu a já normal 
entrega de prémios e distinções, tal qual 
todos os anos. Curiosos? Bem, passamos 
já aos principais momentos!
No pavilhão, vamos todos os alunos e 
professores para os lugares marcados 
para dar início à cerimónia com a 
presença das entidades convidadas: o 
Secretário Regional de Educação, Ciência 
e Tecnologia, o Presidente da Câmara de 
Santana, o Presidente da Comunidade 
Educativa, a Presidente do Conselho 
Executivo, o Sr. Vigário-Geral da Diocese, 
entre muitos outros ligados à educação 
e à comunidade.
Com a entrada do Sr. Vigário e párocos, 
dá-se início à missa à hora prevista, com 
os belos cânticos entoados por todos! 
Quando a cerimónia eucarística finda, 

Margarida Lemos 
e Francisca Barbosa

Escola da APEL (Funchal)

JUNTA-TE A NÓS!
As inscrições decorrem ao longo 
de todo o ano e o grupo reúne-se, 
semanalmente, entre as 14h30 e 
as 16h00, às segundas e sextas- 
-feiras. Vale a pena!

ENTREVISTA À PROFESSORA GRAÇA GARCÊS,
COORDENADORA DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA DA APEL

O Teatro é empatia

de Educação, e outras gravações que 
resultaram muito bem. Foi a forma de 
manter o teatro vivo num momento 
difícil.

E neste momento, que planos tem o 
grupo? Estamos a preparar já a atuação 
do Natal, com alunos e professores. 
A experiência intergeracional é muito 
engraçada. É uma equipa a trabalhar para 
o mesmo objetivo. 

Qual o género de teatro privilegiado e 
quais os temas abordados? É a comédia, 
onde se incluem todos os temas. Todos 
os textos são originais e têm um caráter 
pedagógico, servem como momento de 
reflexão e de aprendizagem. Enquanto 
grupo, divertimo-nos imenso! É uma 
atividade divertida, que ajuda a quebrar 
o stress das aulas. Na participação 
no Festival Escolar, no Liceu, quando 
recebemos o prémio 'Carlos Varela' para 
a melhor atriz principal, o tema, nesse 
ano, era muito sério, sobre a filosofia de 
vida e abordámo-lo, de forma divertida, 
sensibilizando para olhar a vida de forma 
positiva.

O teatro torna-nos mais empáticos 

chega uma parte muito desejada pelos 
alunos, professores e funcionários, o 
lanche. 
Depois é tempo da sessão solene!  
O belo Hino da nossa escola começa com 
as vozes das antigas alunas Énia Caires e 
Mónica Ascensão, com os alunos dos 5.º 
e 6.º anos e em linguagem gestual com a 
também antiga aluna, Carla Correia.
Seguem-se os discursos das entidades 
mais importantes, a presidente do 
conselho executivo, de seguida o 
Sr. Presidente da Câmara de Santana 
e, por fim, o Secretário Regional de 
Educação, Ciência e Tecnologia.
Pouco depois, inicia-se a distribuição 
de distinções, primeiramente 
homenageando as pessoas já falecidas 
que tinham algum tipo de ligação à 
escola, através da homenagem simbólica 
ao Padre Isidro, ao antigo Bispo D. Manuel 
Ferreira Cabral, e à professora Lídia 
Pedro, com a presença de familiares… 
Pouco depois, começam as distinções 
dos alunos e de projetos desenvolvidos 
na escola.  
Já perto do fim, os alunos dos 11.º 
e 12.º anos apresentam uma dança 
coreografada e dá-se por concluída a 
sessão solene da celebração dos 40 anos.

perante a nossa vida? Sim, pois 
um ator, ao receber um texto, ganha 
conhecimento, mas, sobretudo, 
aprende a refletir e vê a vida sobre outra 
perspetiva, outro olhar, ganha uma 
nova consciência, fica mais confiante e 
otimista.

Qual é a parte mais difícil? Não há 
dificuldade quando fazemos com gosto. 
Ao nível da inspiração nem sempre é 
fácil; por vezes sinto dificuldade, quando 
tenho uma visão e quero transpô-la para 
a escrita e para o palco. Mas, depois, 
nos ensaios, os alunos também dão 
sugestões, tornando o texto não só meu 
como deles. 

O que é mais gratificante para si?
É gratificante ter ex-alunos que estão 
a estudar fora do país e que, ao 
regressarem, vêm ter comigo para 
conversar. De alguma forma, o grupo 
proporciona uma relação gratificante de 
amizade.

João Pedro Câmara
EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral 

(Santana)

40.º Aniversário
da nossa escola
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No âmbito do projeto Erasmus+  'STOPIT 
- I am a Citizen of Europe... I am against 
Violence!', a Escola Básica e Secundária 
Dr. Ângelo Augusto da Silva recebeu, 
em outubro, alunos e professores 
oriundos de França, Turquia, Malta, 
Dinamarca e Itália. Para o efeito, foi 
criada uma exposição sobre a temática 
em questão, com trabalhos realizados 
maioritariamente por alunos do 3.º Ciclo.

Este projeto contou com a participação 
de alunos de várias turmas e professores 
de várias disciplinas, totalizando 70 
participantes, que realizaram atividades 
diversificadas, como workshops, pintura 

A celebração do Halloween em Portugal 
é, sem dúvida, um tema que divide 
opiniões. Por um lado, aqueles que são 
a favor advogam que esta comemoração 
é divertida para as crianças, que podem 
mascarar-se e comer guloseimas, o 
que por sua vez incita o consumo, 
ajudando o comércio nesta época. Por 
outro, é precisamente este argumento 
que é utilizado por quem é contra, já 
que incentiva o consumismo e gastos 
desnecessários, mesmo em alturas 
economicamente menos favoráveis 
para algumas famílias. Para além disso, 
consideram que não sendo uma tradição 
do país, mas sim uma importação dos 
EUA, pode pôr em causa o futuro de 
outras tradições portuguesas, como 
o 'Pão por Deus', que começa a cair 
no esquecimento. Há quem ainda 
acrescente que os motivos da sua 
celebração se opõem às tradições 
religiosas características desta data, 
chegando até a ser apontado pelos mais 
“radicais” como um desrespeito ao 
tradicional culto católico dos mortos, ao 
vangloriar figuras sombrias e maléficas.

Quando era mais nova, costumava ir com 
a minha família de casa em casa pedir o 
'Pão por Deus' que, uns anos depois, para 
mim passou a ser 'doce ou travessura', já 

STOP Bullying

O céu que habita em mim
Halloween

Rui Pedro Pontes
EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva

(Funchal)

Mariana Abreu
EBS/PE da Calheta

Carina Alves
EBS de Machico

mural e palestras referentes à temática 
do bullying/violência escolar, destinadas 
a despertar a consciência, combater e 
tentar resolver esta problemática em 
ambiente escolar. Os participantes 
tiveram também a oportunidade de 
visitar espaços emblemáticos da nossa 
ilha e apreciar a gastronomia local. 

Todos os envolvidos foram unânimes em 
considerar o programa do meeting um 
sucesso, tendo-se atingido os objetivos 
propostos!

com a influência do Halloween. Confesso 
que, atualmente, prefiro divertir-me 
com amigos na festa organizada pelos 
finalistas da escola. Contudo, uma coisa 
é certa — o que recebíamos no saquinho 
do 'Pão por Deus', como pão, broas, fruta 
e frutos secos, era bem mais saudável do 
que as doçuras do Halloween, para além 
de serem produtos da época. A minha 
mãe, por exemplo, faz questão de todos 
os anos confecionar broas e bolinhos 
para oferecer a quem pede o 'Pão por 
Deus', mantendo assim viva esta tradição 
do Dia de Todos os Santos ou Dia dos 
Finados. E enquanto os saboreio, recordo 
com carinho estes momentos da minha 
infância.

Assim, considero que o Halloween pode 
coexistir com outras tradições, cabendo a 
cada um celebrar aquilo com que mais se 
identifica ou de que mais gosta.

sim ou não?

s t o ps t o p
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AS NOSSAS REDES SOCIAIS Não te esqueças
de seguir o teu 
Ponto e Vírgula

LIKE! LIKE!
LIKE! LIKE!
LIKE! LIKE!
LIKE! LIKE!@PVnaEscola

Muito boa tarde, antes de mais 
muito obrigada por teres aceitado 
ser entrevistado. O ‘Ponto e Vírgula’ 
agradece imenso por estares aqui.
Ora muito boa tarde! Desde já eu é que 
tenho a agradecer por se terem lembrado 
de mim e por me terem feito este convite.

Então Pedro, fala-nos um pouco de ti e 
diz-nos qual foi o teu primeiro contacto 
com a música? O meu nome é Pedro 
Ribeiro, tenho 17 anos e sou aluno da 
EBS de Santa Cruz. Estou no 12.º ano do 
curso profissional Técnico de Turismo e 
também adoro música. O meu primeiro 
contacto com a música aconteceu 
no sétimo ano; a nossa professora 
emprestou-nos uma guitarra clássica e 
ensinou-nos a tocar a música Dunas, dos 
GNR.

O que sentiste quando tocaste guitarra?
Eu senti que aquilo era para mim, 
identifiquei-me com aquele instrumento 
e atualmente a minha paixão é tocar 
guitarra sempre que posso.

Qual o significado da música para ti?
Para mim a música é uma forma de arte, 
um meio para exprimir pensamentos, Laura Ferreira

EBS de Santa Cruz

sentimentos. Todos os instrumentos são 
objetos até lhes darmos uma voz, a nossa 
voz.

Para ti é fácil ou difícil aprender a tocar 
guitarra? Eu não acho que seja muito 
difícil, há que ter paciência, persistir e 
tentar sempre progredir, como é com 
todos os instrumentos. Como nos 
estudos e na vida, temos que ter força de 
vontade.

Se pudesses formar uma banda com os 
teus ídolos, com quem a criarias?  Eu 
criaria uma banda com o Flea, o baixista 
dos Red Hot Chili Peppers, com o Taylor 
Hawkins, o baterista dos Foo Fighters, 
que infelizmente faleceu recentemente, 
com o Freddie Mercury como vocalista, 
membro dos Queen, e finalmente com 
o Kirk Hammett, que é guitarrista dos 
Metallica. A meu ver, todos artistas 
fabulosos.

Como escolheste que guitarra querias 
antes de aprender a tocar? Escolhi a 
guitarra que atualmente toco confiando 
na minha intuição, mas também procurei 
informação no Youtube e vi alguns 
“reviews”. Quando vi uma imagem da 

guitarra que comprei, pensei para mim: é 
esta mesmo, esta é a perfeita para mim.

Se tivesses de dar um conselho a 
alguém que tem medo de tentar tocar 
e falhar, o que dirias? Não tenham 
medo de experimentar, de tentar e 
falhar, porque isso vai acontecer de 
certeza. No início temos de "manter 
na cabeça" que vamos conseguir e 
que não podemos desistir, pois, se nós 
desistimos, nada feito, aí é que não vai 
acontecer absolutamente nada. Se nós 
persistirmos, vamos chegar lá.

Sim, sem dúvida alguma temos de 
persistir no que queremos! Vamos 
acabar a entrevista por aqui Pedro, 
muito obrigada pela tua participação, 
tenho a certeza de que inspiraste 
alguém que partilha o mesmo sonho do 
que tu. Gostavas de acrescentar alguma 
coisa? Obrigado pelo convite para esta 
entrevista. Só tenho a acrescentar um 
pensamento: não desistam dos vossos 
sonhos, trabalhem pensando no que 
gostam, invistam tempo no que sentem 
que vale a pena.

No passado dia 12 de outubro, a Escola 
Básica e Secundária Padre Manuel Álvares 
promoveu uma feira de clubes/projetos, 
para a comunidade escolar, com o intuito 
de divulgar a vasta escolha de atividades 
existentes na mesma.
A feira teve a duração de um dia e 
realizou-se no pátio principal, tendo sido 
o mesmo decorado pelos alunos. Com 
vários espaços dedicados a cada clube/
projeto, o ambiente ficou completo com 
a escolha musical da rádio escola - Rádio 
à Brava.
Esta atividade contou com a participação 
de 15 clubes/projetos da nossa escola: 
Rádio à Brava; Clube Código, Ribeira 

Brava; Oficinas Tic, 16.ª Edição; 
Concurso Desafios SeguraNet; Projeto 
de Francês — On apprend, on s’amuse!;  
Clube de Fotografia; Clube dos Jogos 
Matemáticos; Projeto ZEN; Projeto de 
Educação Alimentar; Projeto da Educação 
Rodoviária; Projeto Tertúlia; Parlamento 
dos Jovens do Básico e Secundário; 
Projeto SPANGLISH.

A Escola gratifica a presença de todos 
os clubes participantes que, com esta 
divulgação, deram a oportunidade de 
dar a conhecer o que tem para oferecer, o 
que constituiu uma forma de convidar os 
alunos a experimentar novas atividades.

Carolina Carujo e Maria João Silva
EBS Padre Manuel Álvares (Ribeira Brava)

Feira de clubes

Palavras a mais na idade dos porquês 

E B S P AM

EM ENTREVISTA AO ALUNO PEDRO RIBEIRO,
FICÁMOS A SABER COMO NASCEU A SUA PAIXÃO PELA MÚSICA
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Na tua opinião, qual é a importância de 
haver uma Associação de Estudantes 
na escola? Penso que é importante 
existir uma Associação de Estudantes na 
escola porque esta pretende melhorar 
a comunicação entre os alunos e o 
Conselho Executivo, para além de 
dinamizar atividades que englobem 
todos os alunos para tornar a escola num 
espaço mais agradável para a convivência 
de toda a comunidade educativa. 

Qual é o teu papel na associação?
Sou a presidente da Assembleia da 
Associação de Estudantes. O meu papel 
costuma ser tratar das burocracias, 
ajudar a organizar os eventos, tomar 
decisões relativamente às atividades e 
comunicar com a direção. 

Que valores adquiriram no desenrolar 
de todo o processo de criação desta 
associação? Foi um processo de 

ENTREVISTA A ANA JÚLIA DOS 
SANTOS, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA 
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DONA 
LUCINDA ANDRADE, SÃO VICENTE

Inês Caldeira e Nicole Góis
EBS D.ª Lucinda Andrade

(São Vicente)

Ana Matilde
EBS Gonçalves Zarco

(Funchal)
A importância de uma 
Associação de estudantes

aprendizagem. Ensinou-me que, para 
alcançarmos os nossos objetivos, temos 
de lutar e nunca desistir deles, saber 
ouvir os nossos colegas de forma a ajudá-
-los nas suas reivindicações e ser 
solidário e interventivo.

Como é que a associação pretende 
intervir em eventos escolares como 
o caso do Halloween? Quando nos 
candidatámos à associação tínhamos 
em mente criar eventos e atividades que 
englobassem a comunidade educativa, 
pelo que pretendemos intervir em mais 
eventos como o 'Pão por Deus', a festa de 
Natal, entre outros, contribuindo para a 
organização, animação e decoração dos 
mesmos.

Tentaram criar decorações de 
Halloween amigas do ambiente? Ao 
fazermos as decorações de Halloween, 
tentámos utilizar o máximo de materiais 
que já tínhamos em casa e também 
reutilizar, sempre com a preocupação 
de preservarmos o ambiente, dando 
uma nova vida a objetos que já não 
utilizávamos. Por exemplo, reutilizámos 
rolos de papel higiénico, que pintámos de 

preto, para fazermos morcegos. 

De que modo pretendem intervir 
noutras festividades? Como já 
referi, temos em mente participar nas 
atividades do 'Pão por Deus', Natal, 
Carnaval, entre outras. No 'Pão por Deus' 
tivemos a ideia de assar castanhas e 
fazermos um convívio com toda a escola 
e no Natal iremos transmitir música 
natalícia nos intervalos e embelezaremos 
os espaços de convívio com decoração 
alusiva à época. 

Achas que as decorações contribuem 
para um bom ambiente escolar? 
Sim, pois acho que como a escola 
não está sempre decorada, fazer algo 
diferente melhora o ambiente escolar, 
principalmente para os alunos dos 5.º 
e 6.º anos que estavam habituados a 
ter festinhas no primeiro ciclo, e ao 
chegarem à nossa escola iriam achar 
estranho e talvez ficassem desmotivados.

Entre os dias 10 e 14 de outubro, a escola 
Gonçalves Zarco recebeu os parceiros da 
mobilidade do projeto Erasmus 'Fit4thought'. 
Estiveram envolvidas diretamente duas 
turmas do 3.º ciclo e ainda alunos de diversos 
anos do secundário, que participaram nas 
mais diversas atividades preparadas para 
a receção dos 19 alunos e dez professores 
provenientes de Espanha, Itália, Turquia, 
Polónia e Croácia.
O programa intenso teve momentos muito 
especiais, não só didáticos, mas também 
culturais e sociais de trocas de experiências 
e partilhas. Ao longo da semana, todas as 
atividades procuraram ir ao encontro dos 
objetivos do projeto, incluindo momentos de 
educação não formal, metodologias ativas, 
cenários de aprendizagem em contexto real, 
trabalho de equipa com recurso a ferramentas 
digitais, contemplando conteúdos temáticos 
inerentes ao projeto.
Entre as diversas atividades destacamos: o 
sunset a bordo de um catamarã; as atividades 

náuticas,  apoiadas pelo Centro Treino Mar; 
a visita à cidade de Santana, onde puderam 
observar as típicas casinhas de colmo, a 
caminhada do Pico das Pedras às Queimadas 
e regresso para  um almoço com a tradicional 
espetada madeirense; o passeio ao norte da 
ilha e mergulho na praias do Seixal e piscinas 
naturais do Porto Moniz, onde desfrutámos de 
uma  tarde de sol nos lagos de água salgada 
encaixados na rocha de origem vulcânica.
No final do último dia, fez-se um jantar de 
despedida na cantina da escola e entregaram-
-se os diplomas a todos os participantes nas 
atividades.
A equipa Erasmus+, os alunos e professores 
do projeto estão muito felizes por terem 
proporcionado uma semana repleta de 
experiências maravilhosas, novas amizades 
e muitas histórias. Acreditamos que estes 
momentos de partilha, sobretudo na atual 
conjuntura, fazem renascer a esperança na 
união entre os povos.

FIT4THOUGHT
Projeto Erasmus na Madeira
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Luís Loureiro
Administrador do Centro Novo Funchal, SA

No dia 2 de novembro, deu-se mais um passo na 
história do ‘Ponto e Vírgula’.
Este dia foi assinalado pela renovação dos protocolos 
entre os três parceiros do projeto e pela entrega de 
prémios aos vencedores do concurso 'A Capa do PV 
é minha', no centro comercial La Vie. A jovem Júlia 
Ochoa abriu o evento com um momento musical, na 
presença de alunos, professores e representantes de 
conselhos executivos das escolas.
A integração do PV na comunidade saiu reforçada 
com o protocolo subscrito pelo Secretário Regional 
de Educação, Jorge Carvalho, e pelo administrador 
do Centro Novo Funchal, SA, empresa gestora do 
centro comercial La Vie Funchal, Luís Loureiro. Em 
contrapartida, a política de literacia para os media e o 
combate à desinformação voltaram a ser fortalecidas 
na parceria entre a SRE e o Diário de Notícias da 
Madeira, conforme referido pelo seu administrador, 
Carlos Filipe Fernandes.
Pela primeira vez, todos os alunos de todas as 
escolas do Ensino Secundário da região, tiveram 
a oportunidade de ilustrar a capa do PV, sobre a 
temática o ‘PV no Futuro’: os 173 trabalhos recebidos 
de 14 escolas excederam todas as expectativas.
Face à criatividade e à qualidade técnica e estética 
dos trabalhos, a seleção não foi fácil, tendo o júri 
decidido atribuir, para além dos seis prémios 
principais, nove menções honrosas e dez prémios 
especiais de participação. É um orgulho saber que 
o futuro está assegurado com jovens de tão grande 
talento; o deslumbramento e o encantamento foram 
uma constante no processo de seleção dos trabalhos.
Os 25 alunos premiados receberam um certificado e 
um saco de pano com a impressão do seu trabalho, 
assim como um vale de compras patrocinado pelo 
La Vie Funchal. O DN ofereceu aos vencedores uma 
assinatura digital na sua plataforma com a validade 
de um ano, mas a sua melhor recompensa foi a de 
ver o seu desenho e ilustração impressos em dez mil 
exemplares do Diário.

VENCEDORES DO CONCURSO 
“A CAPA DO PV É MINHA”:
José Miguel Sousa Moniz, EBS de Machico
Título: "Para além da fronteira"
Érica Margarida Pita Pimenta, ES de Francisco Franco 
(Funchal)
Título: "Ponto e vírgula à Luz do holograma"
Maria João Alexandre Santos, EBS de Machico
Título: "Ligações Futuristas"
Eleonor Costa Pereira, ES de Francisco Franco 
(Funchal)
Título: "Maquinarias"
Guilherme José Basílio Pestana, ES de Francisco 
Franco (Funchal)
Título: "Ponto e Vírgula no espaço"
Matilde Côrte D'almeida Macedo Carneiro, 
ES de Francisco Franco
Título:  "A nova Geração"

A capa do pv é tua!

«DEDICAMOS PARTE DO NOSSO FOCO E TRABALHO NO 
ENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE CRIEM VALOR PARA A 

REGIÃO E COMUNIDADE ONDE ESTAMOS INSERIDOS. O ‘PONTO 
E VÍRGULA’ É UMA REALIZAÇÃO PERFEITA DESSA MISSÃO.»
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CONCURSO ESCOLAR
Se és aluno do secundário, participa na tua escola! 



A P AIS AGEM

O homem mais 
saudável do mundo

Dos tempos difíceis, à esperança

Numa cama repousado,
com a morte como vizinhança,
meio dormindo meio acordado,
um homem descansa.

Descansa das dores,
fruto de uma doença,  
que desfez amores,
que plantou a crença.

Foram tremendos os horrores
que este homem ignorou:
os espasmos e os tremores
são meras lembranças de que nada passou.

Um arrepio gélido se espalha
pelos ossos dos curiosos
ao descobrirem a causa
de tão mortos serem os seus olhos.

Apesar do imenso perigo
que representa ir dormir,
todos os dias ele dorme,
mas nunca sem sorrir.

"Vivi sem me arrepender de nada
e, em troca, recebi nada mais do que tudo."
Estas foram as últimas palavras
do homem mais saudável do mundo.

Alexandre Freitas
ES de Jaime Moniz

(Funchal)

Inês Clode
Escola da APEL

(Funchal)

POESIA
Prémios

n.º   12 novembro 2022



O fenómeno de dois nómadas 
digitais já se fez sentir na
Pérola do Atlântico.
Mas quem são e o que fazem?

Jackson Groves: o nómada digital do momento elege a 
Madeira como destino das suas aventuras.
Jackson David Groves é um fotógrafo australiano, bloguista e escritor 
de viagens, nascido em Adelaide, no Sul da Austrália. É o sujeito 
responsável por um dos blogues de viagens mais arriscados e 
criativos da Internet. 
O blogue Journey Era, assim como as redes sociais do sul australiano, 
inspira os viajantes a concretizarem aventuras radicais e que não 
seguem um plano concreto em destinos paradisíacos como a 
Indonésia ou Tailândia. Passou os precedentes oito anos a percorrer 
o mundo, compartilhando as suas muitas peripécias, em lugares 
do globo como Paquistão, Turquia, Japão, Madeira, Tailândia, 
Havai, entre outros. Os seus guias de caminhadas e percursos 
viajantes foram lidos e partilhados por milhões de pessoas. Tendo 
estudado jornalismo, Jackson adora escrever, e os seus relatos são 
frequentemente de pessoas com uma missão ou motivo inspirador. 
Jackson escreveu muitos artigos sobre viagens e caminhadas no seu 
blogue como o guia de caminhadas na ilha da Madeira.   

Joshua Lynott: que relação existe entre Joshua Lynott e 
Jackson Groves?  
Tudo começou no Havai, quando Jackson aceitou acolher o recém- 
-chegado forasteiro Joshua Lynott durante três meses. A amizade 
entre os dois foi-se intensificando, acabando por partirem em 
aventuras juntos. Atualmente são amigos muitos próximos.  
Um futuro diferente. 
Ainda jovem, Lynott ambicionou uma carreira médica. Desejava 
ser cirurgião, e o seu percurso escolar acompanhava o seu sonho. 
Contudo, segundo o próprio, «no primeiro dia de universidade, senti 
que o meu lugar não era ali, a beber três/quatro cafés e a ver as horas 
passarem.» Desistiu da profissão sonhada desde a infância e dedicou- 
-se a viver no momento.  
Quem é Joshua Lynott?  
Nascido no sul da Austrália, Joshua tem 26 anos e já esteve em lugares 
como Portugal, Madeira, Nova Zelândia, Paquistão, África do Sul, 
Austrália e Indonésia. É fotógrafo, publicita marcas, é atleta, faz cursos 
online, produz e edita vídeos, é autor e escritor. Segundo o próprio, 
«viajar e experienciar são a prioridade neste momento». Joshua 
escreveu e publicou um livro cujo título é “Why don’t you?”, o qual 
pretende desafiar o leitor a parar de se acomodar nas ideias fixas e 
passar a questioná-las.

Daniela Serrão
EBS D.ª Lucinda Andrade

(São Vicente)

REP ORTA GEM

Mar

Céu de Cartão

Oh, meu mar salgado,
Meu mar de amor,
Tu que nas ondas
Levavas a minha dor.

Deixaste-me sem norte
E sem bússola para me guiar.
Levaste-o para tão longe
Ah! Que foi que te fiz, oh mar?

Juntos admirávamos
A tua calmaria
Todas as tuas ondas
Eram mais bonitas que poesia!

Ah! Em tão fundo
E intimidante
Levaste a vida
Do meu almirante.

Joana Branco
EBS/PE/C Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco

(Porto Santo)

Eva Pereira
EBS Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas — Carmo

(Câmara de Lobos)

O C ÉU

É O  L IM IT E
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A P AIS AGEM

A essência da natureza

Daniela Castro 
EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral

(Santana)

Rodrigo Borrageiro
EBS/PE da Calheta

O meu avô e o Dirigível - 
Conde Zeppelin

Há uns dias, a minha mãe pediu-me para arrumar o sótão cá de casa. Muito 
contrariado, lá comecei e, entre baús e brinquedos, encontrei um livro de memórias 
do meu avô. Fiz uma pausa na minha hercúlea e aborrecida tarefa para o folhear com 
mais atenção. De repente, os meus olhos fitaram uma página com alguns recortes 
de jornal e vários apontamentos sobre um acontecimento que marcou a história da 
nossa ilha, a visita do dirigível Conde Zeppelin.
Ao ler os apontamentos do meu avô, fiquei a saber que pelas 14h00 do dia 12 de 
outubro de 1928, enquanto passeava pelo Funchal, foi “surpreendido pelo ruído de 
um grande dirigível”. Tratava-se do “Conde Zeppelin”, conforme lhe chamou na altura 
o Diário de Notícias. Numa pequena nota nos seus rascunhos, o meu avô escreveu 
que uma senhora que estava ao seu lado olhou para a aeronave e gritou, atónita, 
“Há uma baleia no céu!”, e que ele, sempre com aquele tom irónico que tanto o 
caraterizava, disse para a senhora fugir, porque se a baleia caísse...
Resolvi então ler todos os outros recortes do meu avô sobre este assunto, e descobri 
que Graf Zeppelin (LZ 127) foi um grande dirigível alemão, uma aeronave de começos 
do século XX, assim nomeada em homenagem ao pioneiro alemão da aeronavegação 
Ferdinand von Zeppelin. Descobri ainda outras curiosidades interessantes, como 
o facto de este dirigível ser a maior aeronave do seu tempo, com uma longitude 
total de 236,6 m e um volume de 105.000 m³. Tinha cinco motores Mayback, que 
“funcionavam admiravelmente”, e podia transportar uma carga de 60 toneladas. Terá 
realizado 600 viagens, sobrevoando 150 vezes o Atlântico e estabelecendo uma linha 
regular em 1936, o que também seria decisivo no transporte de correio postal com a 
América do Sul.
Entre as folhas do livro do meu avô, encontrei, solto, um outro recorte. Peguei nele 
cuidadosamente para não o rasgar e limpei-o porque estava bem empoeirado. Nele, 
li que a bordo seguiam 57 pessoas, que pagaram 3 mil dólares pelo percurso entre 
Frierichshafen, de onde saíram, e a América, que era o seu destino. Achei curioso o 
sublinhado que o meu avô fez no parágrafo que referia que a rota teria sido alterada 
por causa das condições meteorológicas (ele adorava meteorologia). Consta que, 
inicialmente, estava prevista a passagem pelo sul de França, baía da Biscaia, Corunha 
e Açores. No entanto, o traçado tinha sido alterado depois de levantar voo, passando 
por Marselha, Barcelona, Gibraltar e Funchal, demorando um dia para chegar daí 
a Nova Iorque. Na passagem pelo Funchal, terá deixado cair “dois saquinhos com 
correspondência”, um com uma fita azul e outro com fita vermelha, nos quais estava 
escrito que deveriam ser entregues no consulado alemão. Sabe-se que um desses 
terá caído na Quinta Vigia, hoje residência oficial do Presidente do Governo Regional. 
Num outro recorte de jornal, já com alguns rasgos no papel, mas que resistiu 
estoicamente ao passar do tempo, o meu avô destacou a azul que a viagem até ao 
Funchal terá sido “boa”, mas o “vento rijo” terá causado problemas na velocidade 
da aeronave, que só conseguiu atingir os 80 quilómetros, quando a sua velocidade 
média deveria ser de 120 quilómetros por hora. 
Que história fantástica! Afinal, ter ido arrumar o sótão revelou-se uma experiência 
e peras! Agora sim, percebo porque é que o meu avô sempre me dizia para não me 
desfazer dos seus pertences.

Webgrafia:
https://www.madeiraallyear.com
https://arquivo-abm.madeira.gov.pt
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A juventude. Será que ser jovem 
nos dias de hoje é melhor? 
Nós, jovens, deparamo-nos com muitas dúvidas acerca das nossas 
vivências, atitudes e comportamentos. Não sabemos exatamente 
o que esperam de nós e vemos, muitas vezes, os nossos atos serem 
criticados.
À procura de algumas respostas, entrevistei Miguel Menezes, docente 
na nossa Escola, cujas opiniões são apreciadas pelos alunos, na 
tentativa de obter uma opinião mais sábia.
À pergunta «quais eram as principais diferenças entre a sua 
juventude e a nossa?», respondeu que era uma questão geradora de 
ambiguidade, porque falar das diferenças da sua juventude e da atual, 
implicava falarmos de um outro tempo, outra realidade social, forma 
de ver e encarar as coisas e, sobretudo, de as enfrentar; que a maior 
diferença residia, hoje, na forma de ver o mundo, no facto de os jovens 
obterem tudo facilmente, não sabendo gerir nem apreciar; e que não 
transformavam isso em valores humanísticos, mas em futilidade e 
descartabilidade.
Continuei, questionando-o sobre a sua opinião acerca da nossa 
geração? Considera-a uma geração de valor e com valores, porém, 
muitas vezes parece ser uma geração que se quer autoafirmar, mas da 
forma menos correta, opondo os valores aos anti-valores, a liberdade 
à libertinagem, a permissão à permissividade, e o amor à futilidade. 
Crê que esta geração terá de aprender no equilíbrio do saber ser, estar 
e saber viver em comunidade.
Ciente da realidade das suas respostas, continuei com outra 
pergunta acerca da adaptabilidade do ensino atual aos jovens e a sua 
preparação para o mundo laboral.
Considera que o ensino de hoje está adaptado aos jovens, e que os 
prepara para o mundo do trabalho? Crê que sim e considera que os 
hábitos de estudo e os métodos de trabalho são uma realidade 
transversal a todas as épocas, porém, nota nos jovens, cada vez 
mais, uma grande desmotivação e ausência de culturalidade, 
por isso considera que os jovens devem preparar-se melhor para o 
desafiante mercado de trabalho.
A finalizar, pedi uma dica para os jovens do secundário? Respondeu: 
«Vive aprendendo e aprende a viver para que o futuro seja para ti uma 
porta aberta para o mundo e que não sejas tu a porta fechada.»
Creio ter apreendido algo das palavras do professor e desejo que 
os meus colegas também retirem as devidas ilações, que sejamos 
capazes de seguir as palavras do Padre António Vieira, no Sermão 
de Santo António aos Peixes, e que consigamos ser “sal” de uma 
sociedade que se quer mais justa e mais nobre.

Margarida Sá Brás
EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva 

(Funchal)

REP ORTA GEM

Nos olhos do Chapeleiro 
Alice, a criança que está sempre a sonhar 
E cuja mente é difícil de adivinhar. 
Porém, é alguém tão fácil de amar 
Que até eu tive de desviar o olhar 
Para diminuir a vontade de me querer aproximar, 
Pois só em sonhos podemos ver a cara um do outro 
Visto que na realidade eu sou só um esboço. 

Porque foste atrás do Coelho Branco? 
Porque não continuaste sentada naquele banco? 
Foste curiosa pelo que não devias 
E passaste por aquelas passagens esguias. 
Vieste para aqui arranjar amigos, 
Mas ainda piores inimigos. 

Após mudar de tamanho com comidas e bebidas 
E atravessar um rio de lágrimas, 
Atravessaste um portão com várias placas exibidas 
E chegaste a um jardim cheio de flores proibidas 

Com cogumelos gigantes vermelhos como sangue 
E crianças que correm e formam um gangue. 
Uma lagarta azul no topo de uma flor 
Está escondida por trás de um vapor multicolor. 

Tiveste aqui comigo 
Guiada pelo meu ex-amigo, 
Aquele que nunca para de sorrir. 
Porém, sempre nos tira a vontade de rir. 
Mesmo assim, 
Celebramos com chá 
O facto de estares cá 
E, enquanto eu olhava para ti, 
Pude ver uma antiga parte de mim, 
A parte que levaria ao teu fim.

Alice corre, corre sem parar 
Antes que a Rainha Vermelha te possa apanhar. 
Os soldados dela vão-te decapitar. 
Se não os conseguires evitar, 
A tua morte será certa. 
Por isso, tem cuidado para não seres descoberta. 

Porém, os gémeos estão a chorar, 
Os quais é melhor acalmar. 
Se não eles vão-te matar 
E nem eu te posso ajudar.

Laura Fernandes
EBS/PE/C do Porto Moniz

POESIA
Prémios

n .º   1 n ovem bro 2 0 2 2 5
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Campeã sobre rodas 
Aluna da Escola Básica e Secundária do concelho de 
Ponta do Sol sagrou-se campeã europeia na modalidade 
de patinagem de velocidade.

A atleta madeirense, Jéssica Rodrigues, voltou a orgulhar o território 
nacional, ao conquistar o título de campeã da Europa de Patinagem 
de Velocidade, no respetivo Campeonato da Europa realizado em 
Itália.
 A atleta do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres referiu que 
iniciou o seu percurso quando tinha apenas quatro anos, por iniciativa 
dos pais. 
O primeiro título que conquistou foi o de Campeã Regional em Pista 
e recentemente alcançou o título de Campeã da Europa duas vezes 
(100 metros sprint e 5000 metros eliminar) e foi ainda vice-campeã 
na prova de 5000 metros pontos. Também sagrou-se campeã no 
Campeonato Nacional Individual de Estrada, uma volta sprint e na 
prova de 10 000 metros pontos no escalão de juniores femininos, que 
decorreu nos dias 1 e 2 de outubro de 2022.
Segundo as professoras Fátima Dias e Gracinda Jesus, a Jéssica 
sempre demonstrou muita responsabilidade, interesse e empenho 
nas aulas. Quando se ausenta, devido a competições ou treinos, tem o 
cuidado de obter todo o material relativo aos conteúdos lecionados, a 
fim de não ver o seu percurso académico comprometido.
O treinador, Alípio Silva, afirmou que a Jéssica é uma menina com 
16 anos muito focada naquilo que faz. Quando traça um objetivo, 
trabalha para alcançá-lo. É dedicada, trabalhadora, empenhada, 
e estas são características que fazem dela uma atleta ímpar e 
excecional. Para além de tudo isto, associa-se ainda uma vontade 
de querer vencer e de encarar a competição e a vida fora do normal. 
Não tem medo de dar a cara nem do confronto, porque sabe que as 
suas qualidades mais cedo ou mais tarde virão ao de cima. Concluiu 
dizendo que tudo isto faz da Jéssica uma das melhores atletas com 
quem trabalha. Não é por acaso que é a Campeã da Europa e ainda 
juvenil vai, este ano, a um Campeonato do Mundo.
Esta jovem desportista continua a sua jornada e, por altura desta 
reportagem, participou no Campeonato Mundial Juvenil na Argentina, 
que decorreu entre os dias 27 de outubro e 4 de novembro.

E como todos os desportistas requerem motivação, é com grande 
satisfação que Jéssica Rodrigues deixa um desejo de encorajamento 
a novos desportistas: «Nunca desistam dos vossos sonhos! Tentem 
sempre se focar ao máximo no que fazem e aproveitem todas as 
oportunidades que vos aparecerem.»

Cláudia Teles
EBS da Ponta do Sol

Amor adiado 
Eu gosto de ti até à lua, 
Mas tu preferes as amigas.
Preferes um homem que só te quer pela beleza,
do que um homem que te trate como uma princesa. 

Desculpa, mas eu não vou esperar.
Eu já não tenho tempo
Para te aturar, 
Mesmo sabendo que o amor nunca vai parar 

Eu sou uma pessoa de sucesso
O teu nem sequer o reconheço;
Eu viajo e jogo com emoção
E tu só brincas com o coração

Eu já sou uma pessoa de sucesso
Tu és uma menina sonhadora e insegura 
Eu sei que te amo, embora me vires do avesso
E tu, também me amas, ou és apenas dura?

Francisco Gouveia
EBS de Santa Cruz
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Intervalo azul

Patricia Silva
EBS Gonçalves  Zarco

(Funchal)

A P AIS AGEM

Webgrafia:
https://www.youtube.com/watch?v=Vs54iYB2WX8
https://youtu.be/Go0hSkF0iKk 
http://www.cm-ribeirabrava.pt/cmrb1/municipio/
concelho/personalidades/ 
https://cultura.madeira.gov.pt/images/Vicentes/
FranciscoCorreia.jpg

O assassinato não concluído

Filipa Gonçalves
EBS Padre Manuel Álvares

(Ribeira Brava)

Eu, Francisco Correia de Herédia, 
Visconde da Ribeira Brava, após 22 anos 
da minha “confirmada” morte, venho, 
através deste manuscrito, afirmar 
aos meus ribeira-bravenses que me 
encontro vivo e tenho muita história 
para vos contar. Como todos vós já 
sabeis, fui perseguido injustamente 
por ter defendido os meus ideais, sem 
ser valorizado pelos meus grandes 
feitos e pelo meu esforço no trabalho 
desenvolvido, tanto na minha terra como 
em Portugal Continental. 
Estou a pronunciar-me, neste preciso 
momento, para transmitir a minha 
revolta perante tudo aquilo que vivenciei 
e toda a tortura psicológica que sofri 
antes da minha suposta morte no 
misterioso tiroteio, em Lisboa, chamado 
“Leva da Morte”. Acabei por ser acusado, 
injustamente, de ter sido um dos 
envolvidos no regicídio de 1908, sem 
mesmo ter feito nada e sem nenhuma 
prova. O único argumento apresentado 
relaciona-se com o facto de eu, a partir de 
1905, ter passado a contestar fortemente 
a Monarquia.
A partir da proclamação da República em 
1910, acontecimento muito importante 
para a nossa história, tudo mudou. 
Defendi as cores da República desde 
o início, tanto que aderi ao Partido 
Republicano Português. O meu título 

nobiliárquico foi abolido, pois estava 
de acordo com a Monarquia e não 
com os ideais da República. A partir 
da abolição do mesmo, passei a ser 
chamado Francisco Correia de Herédia 
Ribeira Brava, em vez de ser tratado como 
Visconde. 
Assim sendo, acabei por ser perseguido 
inúmeras vezes pelo governo sidonista, 
ao qual era opositor, e não descansaram 
até me apanharem. Lembro-me de não 
poder sair à rua sem estar quase todo 
tapado ou disfarçado e, quando alguém 
suspeito se aproximava de mim, fugia 
“a sete pés” sem que eles percebessem. 
O meu maior medo era quando esses 
mesmos suspeitos se dirigiam à minha 
pessoa e perguntavam da seguinte forma:
«Por acaso não viu este sujeito aqui na 
fotografia? Se souber verdadeiramente 
de alguma coisa, tem de nos informar, se 
não o senhor será considerado cúmplice 
de Francisco Correia de Herédia! Logo 
que o encontremos, será encaminhado 
para a prisão mais próxima e se o senhor 
o ajudar vai juntamente com ele.»  
Este é um exemplo de muitas das 
perguntas que me eram feitas. Sabia 
dos riscos que corria, mas também não 
queria “dar o braço a torcer”, então 
limitava-me a responder: «Nunca vi esse 
senhor na minha vida! Por favor, não 
me faça mais perguntas.» Confesso que, 

sempre que dizia esta mesma frase, só 
me passava pela cabeça: «Mas como é 
que não suspeitaram de mim?» Foram 
tempos complicados, com medo de ser 
descoberto pelo governo sidonista, pois 
tornava-se cada vez mais difícil esconder 
a minha identidade. Pensei que não ia ser 
descoberto, até ao dia em que participei 
num golpe contra o governo de Sidónio 
Pais e fui preso em condições miseráveis 
e desumanas, juntamente com outros 
presos políticos…
Algum tempo depois, no dia 16 de 
outubro de 1918, estava eu a ser 
transferido para uma outra prisão, 
quando fui atingido num misterioso 
tiroteio durante o qual fingi a minha 
própria morte, ficando o mais quieto 
possível e tendo, posteriormente, fugido 
sem que alguém percebesse. Foi difícil 
esconder-me por tanto tempo, mas aqui 
estou!

A vocês, ribeira-bravenses, dedico a 
minha vitória ao ter conseguido cumprir 
o meu objetivo de não ser descoberto. 
Assim me despeço com a alegria de, 
finalmente, me ter feito entender ao meu 
povo.

Francisco Correia de Herédia Ribeira 
Brava
29 de outubro de 1940
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Sociedade ilimitada

José Luís Remesso
EBS de Machico

Bibliografia:
A visita de Suas Magestades Os Reis de Portugal no 
Arquipelago Madeirense”, de Ciriaco Nóbrega, 1901
Museu Atelier Vicente’s
A Chegada de Suas Majestades, de Manuel Gonçalves, 
1902

Descida no carro de cestos

Chegada dos reis ao cais do Funchal

A visita régia

Maria Antónia Dinis
ES de Francisco Franco

(Funchal)

Era o dia vinte e dois de junho de 1901. 
A chegada da monarquia à Madeira 
inundara a praia de calhau num mar de 
gente de cabeças erguidas e olhos postos 
no oceano. Todos queriam ver os reis, 
até as crianças que furavam a multidão 
na tentativa de conseguirem um lugar 
à frente. O povo chorava, comovido 
de coração e vibrante de alma, o seu 
ardente desejo de renovação da ilha 
desventurada. 
Do cais do Funchal, já se avistavam os 
três vapores da família real. O 'D. Carlos' 
vinha imponente na sua chegada, como 
um castelo surgido da água. Atrás deste, 
vinham o 'S. Gabriel' e o 'D. Amélia', 
acompanhados pelos vapores costeiros 
madeirenses que tentavam alcançar, 
ofegantemente, pela força dos motores, 
a estimada realeza já preparada para 
atracar. Ressaltou no olhar de D. Carlos 
uma larga fascinação pela sua “Pérola do 
Atlântico”. Dona Amélia enterneceu-se 
com um ramo de flores oferecido pelos 
passageiros do vapor Gavião e seguiu 
com o rei em direção à multidão que 
os aguardava. Os tiros da guarnição 
explodiam trémulos no ar e a altivez do 
ruído ensurdecia o povo gritante.
No dia seguinte à chegada da realeza, 

realizou-se um cortejo real desde a 
Rua do Aljube até à Rua dos Ferreiros. 
As bandeiras da pátria portuguesa 
estendiam-se nas varandas, sob o sol 
quente de junho. Os cidadãos encheram 
os passeios, aplaudindo suas majestades 
que se esforçavam por dar atenção 
simultânea a todos. Eu captei no olhar 
dos monarcas o orgulho e o deleite desta 
fantástica receção de que os jornais 
nunca se enfadavam de relatar, pois o 
evento tornara-se na doçaria do Diário 
de Notícias. O mesmo contentamento foi 
exaltado na noticiada viagem de comboio 
que os transportou até ao Monte.
Depois do entusiasmo da chegada, 
não tive a oportunidade de assistir à 
partida de ténis do nosso estimado rei na 
propriedade dos Blandys, mas muitos me 
disseram que tinha sido uma boa partida 
que espantara os presentes. Também 
se proferiu que a rainha D. Amélia 
vagueou pelos jardins, apaixonada pelas 
magníficas flores com que se deparou. 
Disseram que, por um momento, pareceu 
que tinha regressado ao tempo da sua 
juventude, onde tudo desabrochava 
espontaneamente, tal era o seu 
contentamento. À alegria dos monarcas 
juntou-se a emoção da descida em carro 

de cesto até à Rua das Dificuldades, 
momento, entre outros, eternizado 
fotograficamente. 
Os dois dias seguintes completaram a 
agenda da família real com cerimónias, 
festas, retretas militares, entre outras 
visitas a locais públicos, nomeadamente 
ao Palácio de São Lourenço. 
Após a sua venerada presença, D. Carlos 
e D. Amélia, que deixou uma carta, 
afirmando que nunca se esqueceria 
da sua “pérola do mar” que a todos 
emudece tal é a sua beleza, despediram-
-se desta inesquecível ilha, a vinte 
e cinco de junho do ano corrente. 
De novo, afluíram as gentes, que 
contemplaram o cruzador D. Carlos até 
este se perder no horizonte, e choravam 
pelos pais da Pátria, pedindo que estes 
não se esquecessem dos seus filhos 
madeirenses. 
Um ano depois, eu, Manuel Gonçalves, 
mais conhecido por “Feiticeiro do 
Norte”, resolvi juntar numa obra poética 
singular a tão prazerosa visita real, 
intitulada A Chegada de Suas Majestades, 
deleite de todos os que, durante as 
festas populares, me ouviam declamar, 
perpetuando-a. «Oxalá que agora fique/
A nossa Madeira feliz.»
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