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quem são os grandes vencedores!
Em maio, ficas a saber
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O Pato curioso
 
Era uma vez um Pato que vivia numa quinta, num pequeno lago. Não era 
feliz, queria conhecer o Mundo. Vivia cabisbaixo, sonhando com o dia em que 
poderia sair daquela prisão.
Certo dia, encontrou-se com o seu amigo Crocodilo, junto à vedação, perto 
de um ribeiro, e revelou a sua mágoa por viver prisioneiro da quinta. Queria 
mais, queria conhecer o Mundo. O amigo compreendeu rapidamente o Pato e 
desabafou que também ambicionava o mesmo. Depois desta conversa franca, 
os dois amigos concordaram que era tempo de seguirem o seu sonho. Sabiam 
que não seria fácil viverem longe de um espaço que lhes dava comida e algum 
conforto, mas o desejo de conhecer o Mundo era mais forte do que todos os 
confortos.
Logo, quiseram fugir dali. Assim, arrumaram o pouco que tinham. Através de 
um buraco feito pelo Crocodilo na vedação, ambos saíram e foram à procura 
da Liberdade esperada. Pela vizinhança, à medida que avançavam, foram 
convencendo outros amigos que desejavam conhecer o Mundo. Era uma 
bicharada sem fim: gatos, cães, coelhos, raposas, cavalos, burros…
Caminhavam rumo a uma vasta floresta, debaixo de grandes árvores, passando 
sobre calhau e atravessando lagos, riachos, ribeiras, rios. De repente, ouviram 
um tiro que atingiu um Burro velhinho e os restantes esconderam-se. O 
caçador acertara mortalmente o amigo mais trabalhador do grupo, tinham de 
continuar a caminhada. Despediram-se, tristes. 
Quando saíram da floresta, ficaram boquiabertos com uma aldeia que brilhava 
à luz do sol e, mesmo ao fundo desse cenário campestre, viam uma cidade 
com muitas casas.
Ao aproximar-se da aldeia, com algum cuidado, verificaram que esta tinha 
pouca gente, parecia ter mais animais do que pessoas. Um casal de idosos 
convidou-os a entrar na sua quinta, oferendo-lhes comida como convite. 
Esfomeados, não pensaram muito e lá entraram. Foram muito bem tratados e 
acolhidos por outros animais da quinta, mesmo falando uma língua um pouco 
diferente e com costumes estranhos. 
Estavam maravilhados com a liberdade que tinham, com a receção, com a 
amizade dos outros animais da quinta. Foi-lhes garantido pelos outros animais 
que, às vezes, iam à cidade para competições, exibições ou em passeios para 
fazerem piqueniques. Os donos tinham grande respeito pelos animais. 
Perante este bem-estar e liberdade, os animais aceitaram ficar naquela quinta, 
mas o Pato não se contentou em ficar por ali, queria ir mais além, conhecer 
mais o Mundo. Nisto, o Crocodilo quis o mesmo, acompanhando assim o seu 
companheiro. Não queria deixá-lo sozinho, sem amizade nem proteção.
Ainda hoje, este par caminha à procura de novas experiências, novos 
conhecimentos. A felicidade está na tolerância e no conhecimento do outro.

 Ruben Neto
EBS de Santa Cruz

Conto

Dança das sombras

Rosário Correia 
ES de Jaime Moniz (Funchal)
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Baco 
Rodrigo Costa 

ES de Francisco Franco (Funchal)

Metáfora da Vida

Poesia

Desejo queimado na chama escondida,
Força obscura presente no coração,
Alma correspondente à de uma foragida,
Amizade substituída por solidão.

Voz desgastada de tanto acudir,
Mãos marcadas pelo duro passado,
Cruz pesada carrega sem pedir,
Sonho de vida outrora apagado.

Sepultura cavada cada dia,
Vida assassinada sem piedade.
O presente apaga toda a alegria
De uma vida sem sentido, sem verdade!

Barco em alto mar sem vela,
Peixe em terra parado,
Destino presidiário numa cela
Coração humano triste e desgastado.

Vida dolorosa e sem prazer
Raptada pelo desgosto e pela amargura,
Torturada para continuar a viver
Sem estar certa nem segura.

Metáfora da vida que desconheço,
Escrita por forças externas a mim!
Por isso, nenhuma folga disto mereço
Até chegar ao meu derradeiro fim.

Luísa Pedra
EBS da Calheta
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Reportagem | a minha tribo

Job Shadowing
São diversas as preocupações dos alunos no ensino secundário. 
Mas há uma que é comum a todos: «Qual a minha vocação?» 
As dúvidas são muitas e as respostas, por vezes, escassas. Uma 
variedade de trabalhos e nós temos de escolher um. 
Por isto, a Escola criou o projeto ‘Job shadowing’. Quando 
interrogados sobre o mesmo, os alunos sentem gratidão e 
ajuda nesta que é uma das fases mais complicadas do percurso 
académico. Miriam Mendonça, aluna do 11.º LH, disse: «é um 
programa enriquecedor que me permite clarificar e definir as 
minhas escolhas futuras, sendo para mim uma forma de despistar 
escolhas que por vezes não coincidem com a real noção que tinha 
acerca de determinado curso.» Laura Sousa, antiga aluna da escola 
e agora estudante na Universidade de Évora, reconhece o impacto 
deste projeto na sua vida, dizendo: «Participei três vezes no 
projeto, gostei bastante das experiências, todas elas ajudaram-me 
na altura da candidatura.» Assim, este projeto destina-se a auxiliar 
os alunos numa das mais importantes decisões, proporcionando-
lhes um dia com um profissional à escolha.
O processo é simples. Preenche-se uma folha com três cursos que 
nos agradem. Advogado, jornalista, biólogo, entre outros, o que 
nos suscita o interesse. Seguidamente, a professora responsável 
pelo projeto contacta várias instituições até obter uma aprovação. 
Depois, é connosco. Vamos lá, conhecemos o profissional, o seu 
trabalho, as suas funções, o seu espaço e expomos as nossas 
dúvidas. Quais as competências fundamentais a desenvolver? 
Como descreveria um dia normal do seu trabalho? Que oferta 
de emprego há nessa área? Entre outras. O importante é ficar 
esclarecido. 
No fim, fica a experiência. No ano passado, a Mariana Caldeira, 
aluna do 11.º CT, teve o prazer de passar um dia com um 
engenheiro elétrico da empresa de eletricidade da Madeira. Eis o 
seu feedback: «Eu gostei de participar no projeto, pois ajudou-me 
a restringir cada vez mais as minhas opções relativamente ao que 
eu quero fazer no futuro.» Ainda outra estudante, Mariana Santos, 
do mesmo curso, que no ano passado, através deste programa, 
ficou a conhecer a profissão de biólogo, afirma: «Esta experiência 
ajudou-me, realmente, a distinguir a realidade de ser biólogo, 
daquilo que eu pensava ser um dia».
Neste projeto crescemos enquanto cidadãos e começamos a ver o 
mundo do trabalho com outros olhos. A meta é óbvia: encontrar a 
nossa vocação.

Ana Sousa
EBS do Porto Moniz

Paulo Fernandes 
EBS Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas – Carmo (Câmara de Lobos)
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Escola Básica e Secundária D. Lucinda 
Andrade
 
A dez de março de 1903 nasceu Maria Lucinda de Sousa Andrade, no Sítio das 
Feiteiras de Cima, no Concelho de São Vicente. Maria Lucinda Andrade foi 
sempre uma criança curiosa e estudiosa, daí que após ter terminado o ensino 
primário, em São Vicente, tenha prosseguido os estudos no Funchal, onde fez o 
Curso dos Liceus. 

Na década de 30, Maria Lucinda Andrade estagiou na Escola Pedagógica João 

de Deus, em Lisboa, tendo mais 
tarde iniciado a carreira docente 
no Funchal. Em 1943 regressou a 
São Vicente e dispôs-se a ensinar 
na sua residência, mesmo sem as 
instalações adequadas. Num pequeno 
quarto, em mesas estreitas e bancos 
corridos, a professora Maria Lucinda 
Andrade preparava os discentes 
para os exames do segundo e quinto 
ano de escolaridade. Acompanhados pela docente, esses alunos, designados 
‘autopropostos’, realizavam os exames no Liceu Nacional, a atual Escola 
Secundária de Jaime Moniz. Considerada uma excelente professora de Francês, 
Maria Lucinda Andrade lecionava também Inglês, Matemática, Desenho e Físico-
-Química.

A professora Maria Lucinda Andrade faleceu aos noventa e sete anos. Como 
reconhecimento pela sua dedicação ao ensino na 
zona norte, o Governo Regional homenageou esse 
vulto ímpar da educação na costa norte ao atribuir 
o seu nome à Escola Preparatória e Secundária de 
São Vicente. 

Nove anos após a sua morte, a Escola Básica e 
Secundária D. Lucinda Andrade em parceria com a 
Câmara Municipal de São Vicente, homenagearam-
na com um busto de bronze, da autoria da docente 
Susana São Marcos, numa cerimónia realizada 
na data do seu aniversário, 10 de março, com a 
presença de familiares, antigos alunos e amigos.

Luís Henrique Freitas
EBS D. Lucinda Andrade (São Vicente)

R(evolução) 
Ana Rodrigues 

EBS de Machico
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Escolhe o teu caminho

José Ascensão 
EBS Padre Manuel Álvares (Ribeira Brava )

O Abismo
 
Uma fada, uma deusa, perfeição... Não. Nunca. Um sonho distante, inalcançável. Impossível. O sonho de uma bruxa. Será?
Sonha, e sonha bem alto. Sonha ser fada, mas não pode. Oh, bondade, bondade, porque não a pode ter. Sonha ter bondade, ser bondosa como uma fada. Mas não 
consegue. E morre, morre de culpa porque sabe que não consegue.
Será possível? Será possível que deixe de pensar assim? Inveja, inveja, uma fada não pode invejar. Esconde, esconde, uma fada não pode esconder, uma fada não tem 
nada para esconder. Por isso ela não pode ser fada. Sente, num abismo fundo e escuro que não consegue iluminar, onde não consegue chegar, que não pode controlar. E 
sente, sente essa escuridão. E quer sentir luz. Quer banhar esse abismo com o calor do Sol. Mas essa luz não consegue lá chegar. E ela não pode ser fada.
Queria ter asas de mil cores, com o brilho das estrelas. Queria ter a bondade e a doçura de um anjo. O saber e a coragem, o espírito de descoberta, dos génios 
renascentistas e dos navegadores. Queria ter a justiça de Deus. Queria ter a perfeição que nenhuma criatura jamais conseguiu alcançar. Queria a omnisciência e ainda a 
bondade infinita.
No entanto, as suas asas não têm cor nem tampouco brilho. É uma criatura simples e imperfeita. Nem chega a ser bruxa, não, é menos. Não passa de uma traça. Apenas 
voa, às cegas, à espera de encontrar a luz, para iluminar as suas asas. Mas a luz não dá às suas asas o brilho que quer. A luz é brilhante e banha-a completamente, mas 
não a ilumina. Vê a luz, mas as suas asas continuam sem cor. E tão insignificante criatura fica-se tão somente por contemplar a luz e espera que alguém repare na sua 
presença. E espera ser algo que não existe, simplesmente porque é o que sente que quer, é o que sente nesse abismo a que tantos chamam com carinho de coração. 
Por que se trata com tanto cuidado esse abismo negro? Um abismo que impede tal criatura de ser a fada angelical que sonha ser. Maldito, malfadado abismo que és tão 
negro. Por que não te deixas iluminar e dás a essa pobre criatura um pouco de paz? E, por isso, não pode, não pode ser fada.
E será isso possível? Pobre criatura que tanto sonha sem saber sequer com o quê. Tudo saber e ser doce para todos. Ser doce para todos e ser justa. E ser perfeita. Triste 
criatura que não sabe que fadas não existem. Mas deixá-la sonhar, que enquanto ainda sonhar vive.

Elisa Martins
EBS da Ponta do Sol

Conto
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Recortes de Ilusão
Heitor Silva 

EBS Padre Manuel Álvares (Ribeira Brava)

Frei Luís de Sousa em verso

Poesia

Entre as chamas ateadas
Manuel não pôde crer
Grande heroísmo fora o dele
Que tudo deitara a perder.

Madalena logo pressentiu
Não fosse ela supersticiosa
O retrato lá queimado 
Traria tragédia dolorosa.

Mas de arte se tratava
Aquela obra de seu amado
Para ela um forte suporte
De uma vida de pecado

Ornamento importante
Reforço do pai de Maria
Agora reduzido a nada 
O que disto resultaria?

Neste sombrio palácio
Três heróis estavam retratados
Lutaram e enalteceram Portugal
Oh! Que patriotas honrados.

D. João e D. Sebastião
Lutadores de destemida raça
Eram símbolos de fatalidade, 
Patriotismo e de desgraça.

Em África combateu também 
Um outro ilustre sujeito
Este não desapareceu em guerra
Mas perdeu seu olho direito.

Camões, grande prodígio,
Poeta erudito do Renascimento,
Autor de grandes obras,
Mas morreu sem reconhecimento.

Portugal agora dependente
Enfrentou invernos frios
Com orgulho abalado
Ficou a ver navios.

Cláudia Dantas
Escola da APEL (Funchal)



VIII

A Escola da Levada foi construída na Rua do Comboio, onde antigamente circulava o comboio do Monte. Quando 
fizemos as pesquisas ficámos maravilhados com esta situação, o que realmente explica a inclinação que se sobe 
até chegar à escola. Foi fantástico pesquisarmos no baú das fotos antigas da escola para fazer uma compilação de 
algumas para o filme promocional da escola.
Ficámos a saber que a escola foi construída nos anos 70, mais vocacionada para o terceiro ciclo, e que funcionou 
em anexos provisórios durante alguns anos. Em 1978 abriu portas a toda a comunidade com um edifício construído 
de raiz e que tem sido conservado até aos nossos dias.

A nossa escola foi considerada, em tempos, uma das melhores devido às condições ideais para a prática de 
desporto, nomeadamente dispunha de uma piscina interior que foi muito frequentada na altura, oficinas, amplos 
laboratórios e salas de aula, foi também referência nas tecnologias de informação e comunicação. Foi inaugurada 
no ano letivo de 1984/85 pelo Presidente do Governo Regional da Madeira, Dr. Alberto João Jardim, com o nome 
do ilustre pedagogo madeirense  
Dr. Ângelo Augusto da Silva.

A Levada é uma escola de 
referência com espaços adaptados 
às necessidades especiais e 
opções curriculares diversas, o 
que permite a adaptação ao perfil 

dos alunos, pois possui vários níveis de ensino, isto é, o 2.º ciclo, o 3.º ciclo, 
o secundário, Percursos Curriculares Alternativos, Cursos de Educação e 
Formação para o 2.º ciclo, 3.º ciclo e secundário e ainda Cursos Profissionais 
nas mais variadas áreas. É também muito importante o trabalho que se 
faz na escola como preparação e apoios para os exames nacionais. Para 
além disto, temos excelentes professores que além de serem grandes seres 
humanos nos ensinam e nos deixam grandes exemplos de educadores que 
ficarão para sempre nas nossas vidas.

Ao longo do ano desenvolvem-se diversas atividades que são dinamizadas pelos 
diversos projetos, grupos disciplinares e associação de estudantes, o que torna os 
dias diferentes e mais dinâmicos na EBSAAS.
De forma a otimizar o processo ensino aprendizagem, os alunos da EBSAAS fazem 
várias visitas de enriquecimento curricular.
Através da participação em diversas iniciativas regionais e internacionais, a EBSAAS 
tem vindo a ser levada além-fronteiras através de vários programas de intercâmbio.
Na sua gestão, a escola conta com uma equipa que procura a excelência da 
qualidade da educação oferecida pelo estabelecimento de ensino.
Como somos, na verdade, uma escola de afetos, para todos nós é uma escola que 
deixará sempre saudades, se uma vez Levada, com Levada sempre no coração!...

Margarida Freitas
EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva (Funchal)

Investigação Histórica | a minha escola 

Uma vez Levada para sempre Levada
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