
  
 
  Aqui estamos nós, outra 
vez! Parece que foi ontem que es-
crevi o editorial para o número de 
aniversário e já passou um ano! Vive-
mos os dias a desejar que o tempo 
passe, que chegue depressa o fim 
de semana, que venham as férias 
ou que a aula acabe e, no entanto, 
quando paramos um bocadinho e 
olhamos para trás é que percebemos 
como esse mesmo tempo passou de-
pressa. Mas a vida é assim mesmo e o 
importante é que procuremos viver 
o nosso tempo com qualidade, com 
o ritmo próprio de cada um, em de-
manda pela felicidade.
 Nesta caminhada em busca da 
felicidade, a escola desempenha um 

p a p e l 
f u n d a -

mental, por isso deve criar as condi-
ções propiciadoras para que o aluno 
viva os seus dias com alegria, disfru-
tando da amizade dos professores e 
dos colegas, no fundo, para que seja 
feliz que é para isso que todos vive-
mos. 
  Seduzir os jovens para 
coisas que eles ainda não experimen-
taram, apontar para coisas que nunca 
viram e introduzi-los no mundo ain-
da desconhecido mas fascinante da 
literatura, da arte, da natureza, dos 
lugares, da história, das ciências e da 
matemática, dotar os alunos de com-
petências facilitadoras da construção 
do seu projeto de vida, potenciar a 
sua autonomia e criar soluções em-

preende-

doras que assegu-
r a m respostas eficazes adaptadas 
às necessidades de todos, é papel da 
escola. Se esta cumprir este seu de-
sígnio estará, sem sombra de dúvida, 
a contribuir para a felicidade plena 
dos seus alunos. 
  A nossa escola está de 
parabéns, não só porque festeja o seu 
trigésimo primeiro aniversário mas, 
e sobretudo, porque sentimos que 
aqui existe esta preocupação e isso 
dá-nos muita alegria.  

É da certeza do dever cumprido 
que nasce a verdadeira felicidade, 

por isso ergamos as nossas taças e 
brindemos pelo passado que nos 

enche de orgulho e pelo futuro que 
se antecipa auspicioso. 
   Luísa Pereira
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 Neste início de ano, uma nova 
etapa para alguns, para outros o encer-
ramento de um ciclo, cruzei-me com 
um artigo de opinião no Público que 
me fez acreditar que a Escola, esta nossa 

c a s a 
comum, é 
um espaço 
de mudança. 

Citando o autor do artigo “Precisamos 
também de valorizar as mudanças que 
são provenientes do quotidiano das es-
colas, as mudanças que vêm “de baixo 
para cima”. Apesar de estarem muito 
sobrecarregadas com tarefas de que 
era urgente libertá-las, as escolas con-
tinuam a ser estruturas muito criativas. 
Daqui nascem e se desenvolvem proje-
tos que valorizam a equidade, a inclu-
são, a participação das famílias, a liga-
ção à comunidade, novos modelos de 
pesquisa, novas formas de interação 
com o conhecimento”. 1

 Neste contexto, as estruturas pe-
dagógicas da escola definem todos os 

anos um plano de atividades que nor-
teia o trabalho de professores e alunos, 
contando com o apoio dos técnicos, 
dos assistentes operacionais, dos pais e 
encarregados de educação no sentido 

de dar cumprimento aos 
objetivos estratégicos do Projeto Edu-
cativo de Escola. 
 Este ano, o tema tema central 
do nosso Plano Anual de Atividades é 
“Cidadania Global: Comunicar é estar 
no Mundo com o Mundo”, apelando 
desta forma à concretização de ativi-
dades e projetos que desenvolvam a 
partilha em todas as suas vertentes (o 
conhecimento, a cultura, as expres-
sões, entre outras), numa perspetiva 
do exercício do direito de cidadania.
 Além das inúmeras atividades 
em que certamente irás participar e 
que já estão a ser divulgadas na pá-
gina web da nossa Escola, terás opor-
tunidade de participar em projetos 
(também divulgados na página web 
da Escola) que certamente irão contri-
buir para o teu desenvolvimento pes-
soal.

(Continua na página seguinte)
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 Decorria o ano de 1994 quando 
terminei o 12º ano, na então denomi-
nada Escola Secundária do Fogueteiro, 
hoje Escola Secundária Manuel Carga-
leiro.
 Para quem não sabe, a nossa escola 
era considerada a escola modelo, exem-
plo de disciplina, rigor, companheirismo 
e ausência de conflitualidade dentro do 
seu espaço. Na altura era o Professor 
Manuel Pires o director e todos os alu-
nos, sem excepção, lhe tinham (muito) 
respeito. Era conhecido como o disci-
plinador. Para exemplificar, nenhum 
aluno fumava no recinto escolar com o 
Professor Pires por perto e, acaso não 
o víssemos, ele próprio se aproximava 
e exigia que apagássemos o cigarro. 
Havia um certo temor mas era um te-
mor saudável, respeitoso. Nunca por 
medo. Ao fim e ao cabo, era ele quem 
nos conduzia e fazia da escola o que 
ela era. Ainda hoje tenho-lhe imenso 
respeito e estima. Na altura, e do que 
me recordo, raros, raríssimos ou mes-
mo nenhuns foram os casos de in-
disciplina. E se porventura os actuais 
alunos, ao lerem este texto, assumem 
que a sua escola há 22 anos atrás era 
uma escola “careta”, desenganem-se. 
Era uma escola alegre, saudável onde 
dava gosto estudar. Ser aluno da ESF 
era, na verdade, um orgulho imenso.
 O ambiente era bom. Poderei es-
crever que o ambiente escolar era 
familiar, dentro e fora das salas de 
aula. E como sabemos todos, um 
bom ambiente é, em linguagem fu-
tebolística, meio golo. 
 Na verdade, dentro das salas de 
aula havia muito respeito pelo Pro-
fessor (nem podia nem pode ser de 
outra maneira!), que tantas vezes, 
além de nos ensinar as matérias, 
ainda tinha grande paciência para 
tolerar as nossas tolices, tão pró-
prias da idade. 
  Nos intervalos havia sem-
pre música, ora por via da rádio 
escolar (quantas vezes subi ao pri-
meiro andar do bloco dos serviços 
administrativos, biblioteca, sala 
de Professores e Direcção com o 
Rui Unas para fazer “programa”), 
ora tocada por alguns alunos que 
levavam as suas violas e criavam 
ambiente no bar ou fora dele, sen-
do ladeados pelos Colegas que ali 
se juntavam para com eles canta-
rolar as músicas da época. Vem à 

c a b e ç a 
More Than Words dos Ex-
treme.
 Falei da Direcção, nomea-
damente do Professor Ma-
nuel Pires. É agora tempo 
de falar dos Professores. Te-
nho gratas recordações dos 
meus Professores e alguns 
marcaram-me particular-
mente. 
  Não posso esquecer 
os meus Colegas. É sempre 
com muito gosto e alegria 
que os reencontro, ainda 
que pontualmente. Na ver-
dade, ao longo da vida, fui-
-os encontrando aqui e ali, 
nos mais variados locais e 
circunstâncias. Hoje são pais e mães de 
família e a maior parte deles com a vida 
estável. Alguns seguiram Direito, como 
eu, e sempre os encontro nos locais pró-
prios; outros, seguiram cursos diferentes 
e, ainda que não os veja tantas vezes 
como gostaria, sei que fazem carreira. 
Outros ainda são conhecidos do grande 
público, como sejam Paula Caeiro Varela, 
Rui Unas, Diamantina Rodrigues ou Rita 
Marrafa de Carvalho.
  Caros amigos, particular-
mente os actuais alunos da escola, a nos-
sa escola gerou e continua a gerar bons 
alunos, que vingam nas universidades. 
Vejam nesta realidade um estímulo para 
serem bem sucedidos. 
  Se há 22 anos atrás fui alu-
no da Escola Secundária do Fogueteiro, 
hoje sou Encarregado de Educação de 
um aluno da Escola Secundária Manuel 
Cargaleiro. Assume particular curiosida-
de o facto de ter duas de três perspec-
tivas possíveis. Só não conseguirei saber 
como seria ser docente na minha escola. 
No mais, tenho o privilégio de ali ter pas-
sado como aluno e agora como pai de 
um aluno. Passo ao meu filho os valores 
adquiridos e a mentalidade que fez da 
ESF uma escola de eleição, desejada por 
todos os alunos do concelho e assumida-
mente vinculada como escola modelo.
  Dir-me-ão que passaram 
vinte anos e as coisas não são iguais. Ou-
vi-o de fontes várias.
  É público e notório que a 
Escola Secundária Manuel Cargaleiro tem 
problemas. É um facto. Contudo, permi-
tam apresentar uma visão diferenciada e 
pouco conformada. Ainda que se tenha 
de lutar contra problemas diversos, eles 

serão sempre pontuais. Tam-
bém naquela altura existiam proble-
mas. Poucos – verdade – mas existiam. E 
nunca deles se fez estória porque foram 
sempre supridos ou sanados. Estou con-
vencido de que agora não será diferen-
te.
 A escola tem hoje como ontem 
excelentes profissionais que sabem o 
rumo pretendido, excelentes Professo-
res, excelentes Funcionários e excelen-
tes Alunos. Não vislumbro razão – ainda 
que aparente – para diferenciar estas 
duas décadas. 
 Quem “faz” as casas, os escritórios, 
as fábricas, os bancos, as escolas… são 
as pessoas. Costumo dizer aos meus 
amigos que vou sempre à mesma farmá-
cia ainda que diste alguns quilómetros 
da minha casa. Não por ela ter coisas 
que as outras não têm. Em rigor, tem os 
mesmos produtos. Mas se ali vou é pelas 
pessoas que estão atrás do balcão. As-
sim, Direcção, Professores, Funcionários, 
Alunos e Pais (pais, marquem sempre 
presença na vida académica dos vossos 
filhos bem como na comunidade esco-
lar, pois ninguém assume o nosso papel 
– fundamental e imprescindível – a não 
sermos nós), deverão assumir a suprema 
preocupação e vontade de fazer desta 
escola, da nossa escola, uma escola de 
eleição, exigente, participada, familiar, 
positivamente diferenciada. Assim, per-
mitam, somos – todos – corresponsáveis 
pelo sucesso desta nossa casa. 
 Votos de muito sucesso a toda a 
comunidade escolar.

Pedro Guerreiro Cavaco *
*escreve de acordo com a antiga orto-
grafia  

MEMÓRIAS

Jornal da Escola Secundária Manuel Cargaleiro             http://www.esmcargaleiro.pt 

  1  RODRIGUES, David, “Quem muda a escola?”, in Jornal “Público”, de 2/11/2016.



 

 De acordo com a sua temática, os 
projetos de desenvolvimento curri-
cular e pessoal foram agrupados nos 
seguintes temas:

Projetos curriculares

LABLING 
DELF Scolaire 
DeLeitura: Ler depressa ou devagar
Gabinete de Apoio ao Curso Profissional TEAC
Escola Digital 
Aprender a Empreender 
Oficina de Ideias: Criar e Jogar 
Oficina das Ideias 
EMA – Tejo: um rio de conhecimento
Aprendizagem com Autonomia

    

 
   

 
 Eco-projetos
Programa Eco-Escolas 
EAThink 2016 - Eat local, think global 

Cidadania e bem-estar
Programa de Educação para a Saúde (PES)
Parlamento dos Jovens 
Conetando Mundos 
Ajuda a Ajudar 

Desporto e tempos livres
Desporto Escolar 
Desporto Mais 
Escola de Verão 
Atividades Físicas de Aventura na Natureza (AFAN) 
- Serra da Estrela

Comunicação e multimédia
Boletim Eletrónico Mensal    

 
 
 

Clube 
de Jornalismo “A Outra Margem”
Agenda Mensal 
RTE 
Oficina de Expressão Dramática

Perante esta diversidade, certamente 
irás encontrar o teu espaço! Contamos 
contigo, conscientes de que quem faz 
a escola é o coletivo de alunos, profes-
sores, assistentes operacionais, pais e 
encarregados de educação.

A Coordenadora de projetos
Fátima Veríssimo

 
 
 No início de mais 
um ano lectivo, mui-
tos alunos chegam à 
escola pela primeira vez. Para fi-
carmos a saber o que se sente 
nessa altura, fomos ouvir o João 
Miguel Alves da Rosa, do 7ºB.

OM -  Foste tu ou os teus pais que esco-
lheram esta escola? E por que razão ?
João Miguel - Fui eu que escolhi esta 
escola, porque era maior que a antiga 
e porque possui melhores condições.
OM -  Qual foi a tua primeira re-
ação no primeiro dia de au-
las quando entraste na escola?
JM -  A minha primeira reação foi 
assustadora, senti-me insignifi-
cante perante tanta gente, não 
sabia para onde ir nem o que fa-
zer, mas felizmente estava bem 
acompanhado pelos meus colegas.
OM - Foste bem recebi-
do pela nossa comunidade?
JM - Sim, foram todos muito sim-
páticos, todos se ofereceram para 
me ajudar especialmente os meus 
colegas de turma que se encontra-
vam na mesma situação que eu.

OM - Tens 
conhecimento dos clubes e 
das iniciativas que a escola pos-
sui? O que pensas acerca disto?
JM - Sim, penso que dão uma 
grande variedade de opções e 
atividades para os alunos reali-
zarem. Os meus preferidos são 
o desporto escolar (basque-
te) e o clube de jornalismo.
OM - Achas que a nossa escola 
te garante a educação de que 
necessitas para o teu futuro?
JM -  Sim acho, porque nesta 
escola os professores uti-
lizam métodos de ensino 
melhores, que nos per-
mitem aprender melhor.
OM - Se pudesses mudar 
algo na escola, qual seria 
a tua grande mudança?
JM - A minha grande 
mudança seria re-
tirar o amianto da 
escola e colocar 
mais funcionários.

OM

Professores:
Júlia Freire, Luísa Pereira, 
Maria José Moreira.
Composição: 
Jorge Duarte

Alunos:  
Gonçalo Felizardo11º C
Joana Armário 11º C
Jéssica Lagrosse 11º C
Rita Batardo 11º H
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Quando aqui 
cheguei, corria 
o ano de 2010, 

confesso que vi-
nha com medo, não conhecia nada, e os meninos do 12º 
ano eram tão grandes… mas tive esperança que em breve 
fizesse amigos… Felizmente tinha razão, num estalar de 
dedos tinha amigos como qualquer criança com 11 anos 
tem… Conheci professores, funcionários que tenho a cer-
teza que não mais vou esquecer, tanto por tudo aquilo que 
me ensinaram como por toda a paciência que tiveram con-
nosco… porque hoje, olhando para trás, acredito que não é 
fácil aturar alunos do 7º ano fechados em salas de aula… e 
eles sempre o fizeram, e da melhor maneira que eu acredito 
ser possível fazer! 
  Nesta escola, passei seis anos da minha vida, aqueles 
que considero mais importantes até agora, porque foi nesta 
fase que criei a minha identidade…passei por tantas fases 
diferentes… estive envolvida em tantos projetos… conheci 
tantas pessoas boas…outras nem tanto( porque as há em 
todo o lado)…que acredito que tirei o melhor proveito possí-
vel desta escola… e mesmo que enquanto cá andei reclamas-
se, após seis anos , a poucos meses de atingir a maioridade… 
a alegria do presente cruzou-se com a nostalgia do passado e a 
expectativa do futuro…pois eu que aqui entrei pela 1ª vez com 
um palmo e meio… saio agora de coração cheio, pois sei que 
aqui cresci, vivi e fui muito feliz!
 À ESMC, a todos os professores que nela lecionam, a todos 
os funcionários dos quais a escola depende, o meu muito obri-
gada pelos magníficos seis anos que me proporcionaram e de-
sejo que assim continuem por muitos anos, pois tenho a certeza 
que não sou a única a sentir esta nostalgia e este sentimento de 
agradecimento!

Ana Catarina Freitas

 Foi no ano letivo 1985/1986 que pela primeira vez entrei 
na Escola Secundária do Fogueteiro (na altura era assim que se 
chamava). Tinha treze anos e ia frequentar o oitavo ano de esco-
laridade. Tudo era novidade, a escola era nova, recém-construí-
da, colegas novos, uma nova realidade. Tudo muito diferente, 
principalmente para quem, como 
eu, vinha da Escola Secundária da 
Amora, onde a maioria das aulas 
era realizada nos pavilhões pré-
-fabricados conhecidos como 
“galinheiros”.
 Foram cinco os anos que 
passei nesta escola. Anos mui-
to felizes, onde se construíram 
amizades, algumas que ainda 
hoje perduram. Havia união, 
companheir ismo,amizade. 
Quando algum professor falta-
va, ficávamos juntos, sentados 
nos bancos na entrada da es-
cola a conversar, não havia te-
lemóveis. 
 Quando cheguei ao 10º 
ano, fiquei a saber que o meu 
professor da disciplina de História iria ser, nada mais, nada me-
nos, que o Diretor da escola, o professor Manuel Pires. Pânico! E 
para completar, a minha professora de português e francês, Mª 
Luísa Pereira era a esposa do Diretor! Estávamos bem entregues. 
Mas correu tudo muito bem, soubemos comportar-nos à altu-
ra. Portámo-nos tão bem que no ano seguinte voltámos a ter os 
mesmos dois professores! Éramos todos empenhados e tínha-
mos a pretensão de prosseguir estudos e ir para a Universidade. 
A grande maioria conseguiu.
 Foi com um aperto no coração que em 2013 tornei a en-
trar na minha escola, sim porque apesar do nome ser diferente, 
passou a ser Escola Secundária Manuel Cargaleiro, esta é e será 

sempre a 
minha escola. Contudo a situação era diferente, desta vez 

não era a aluna, mas a mãe/encarregada de educação que 
vinha acompanhar a filha mais velha, no início de uma nova 
etapa do seu percurso académico, o 7ºano. Foram muitas as 
memórias que me invadiram, conforme ia passando pelos 
sítios onde costumava estar com os meus colegas, alguns 
permaneceram iguais, outros sofreram alterações com o 
passar dos anos. Revi alguns dos professores do meu tempo 
de aluna da escola, que continuam  ainda a lecionar,  e o meu 

professor de História que, 
mais uma vez, era o Dire-
tor da escola.
  Na receção aos 
alunos, fui convidada 
para fazer parte da As-
sociação de Pais, aceitei 
renitente, mas perma-
neci e lá permaneço até 
hoje, com o objetivo 
de ajudar a Direção a 
continuar a oferecer 
aos seus alunos a qua-
lidade de ensino que 
sempre foi seu apaná-
gio. Considero, como 
mãe/encarregada de 
educação, que o en-
volvimento dos pais 

na escola é essencial. Não chega exigir da escola, é necessário  
participar em todo o processo de ensino-aprendizagem, par-
ticipar nas atividades desenvolvidas, promovendo assim  uma 
educação com sucesso e para o sucesso  de todos alunos desta 
escola. 
  Votos de um bom ano letivo para todos
             

Conceição Lopes

ONTEM E HOJE...

Como a nossa escola tem já uma longa história, todos 
os anos professores e funcionários acabam aqui uma 
das etapas das suas vidas, indo usufruir da tão mere-
cida aposentação. No final do ano letivo passado,  foi 
a vez da professora Anabela Ricardo que aqui lecionou 
durante 22 anos. Decidimos, por isso, fazer-lhe uma 
pequena entrevista.

OM - Durante quantos anos foi professora? 
Anabela Ricardo -Fui professora durante 33 anos.
 OM -Ao longo desses anos, desempenhou cargos? 
Quais?
 AR - Sim. Diretora de turma, Coordenadora de Departamen-
to e fui membro do Conselho Geral cerca de 7 anos
OM -- Tem algum momento que a tenha marcado de for-
ma especial ao longo da sua carreira? Fale-nos um pouco 
dele.
 AR - Sim. A desilusão e injustiça causadas pelas políticas edu-
cativas que começaram, num determinado período, a serem 
implementadas e sem terem em conta a opinião dos professo-
res, esquecendo que estes são os que mais sabem de educação 
e que, de certa forma, poderiam ajudar a encontrar um rumo 
diferente para as escolas. A falta de respeito pela nossa classe 
atingiu o topo, a opinião pública passa a ter uma visão negativis-
ta do professor. No entanto, existiu em paralelo, um sentimento 
oposto, porque quando estava em frente aos meus alunos tudo 
era esquecido, a vontade de ensinar, o esforço que fazia para 
que todos aprendessem, a preocupação com alguns alunos que 

não 
correspondiam 

de forma positiva aos 
objetivos da disciplina 
e, até mesmo em ter-
mos afetivos, a minha 
preocupação era uma 
constante. Posso dizer 
que dentro da sala de 
aula sentia-me realizada 
como professora.

OM -  O que sentiu 
quando deu a última 
aula? 
AR - Um misto de sauda-
de /liberdade. Saudade 

pelos bons momentos que vivi nesta escola, quer com colegas, 
quer com alunos. Liberdade, porque estou cansada e tenho 
necessidade de me sentir livre, sem horários, sem tarefas, sem 
trabalhos de casa. Necessito, depois de anos exaustivos e de al-
gumas tarefas rotineiras, de ter outras vivências para me sentir 
mais completa como ser humano.

OM - Sente que a Escola de hoje é muito diferente da Escola 
de quando começou a lecionar? 
AR - Sim, sem dúvida. Tudo está diferente. Tivemos de nos adap-
tar a novas metodologias, com a introdução de novas tecnolo-
gias e adaptar também à realidade social dos dias de hoje que é 
muito diferente daquela de quando iniciei a minha carreira. Os 
problemas do desemprego e o trabalho precário, entre outros, 
trouxeram uma realidade muito diferente daquela que eu co-
nheci quando comecei a lecionar.

OM

ENTREVISTA

A INICIAR E A FINALIZAR...
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nessa altura, fomos ouvir o João 
Miguel Alves da Rosa, do 7ºB.

OM -  Foste tu ou os teus pais que esco-
lheram esta escola? E por que razão ?
João Miguel - Fui eu que escolhi esta 
escola, porque era maior que a antiga 
e porque possui melhores condições.
OM -  Qual foi a tua primeira re-
ação no primeiro dia de au-
las quando entraste na escola?
JM -  A minha primeira reação foi 
assustadora, senti-me insignifi-
cante perante tanta gente, não 
sabia para onde ir nem o que fa-
zer, mas felizmente estava bem 
acompanhado pelos meus colegas.
OM - Foste bem recebi-
do pela nossa comunidade?
JM - Sim, foram todos muito sim-
páticos, todos se ofereceram para 
me ajudar especialmente os meus 
colegas de turma que se encontra-
vam na mesma situação que eu.

OM - Tens 
conhecimento dos clubes e 
das iniciativas que a escola pos-
sui? O que pensas acerca disto?
JM - Sim, penso que dão uma 
grande variedade de opções e 
atividades para os alunos reali-
zarem. Os meus preferidos são 
o desporto escolar (basque-
te) e o clube de jornalismo.
OM - Achas que a nossa escola 
te garante a educação de que 
necessitas para o teu futuro?
JM -  Sim acho, porque nesta 
escola os professores uti-
lizam métodos de ensino 
melhores, que nos per-
mitem aprender melhor.
OM - Se pudesses mudar 
algo na escola, qual seria 
a tua grande mudança?
JM - A minha grande 
mudança seria re-
tirar o amianto da 
escola e colocar 
mais funcionários.

OM

Professores:
Júlia Freire, Luísa Pereira, 
Maria José Moreira.
Composição: 
Jorge Duarte

Alunos:  
Gonçalo Felizardo11º C
Joana Armário 11º C
Jéssica Lagrosse 11º C
Rita Batardo 11º H
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 PROJETOS (continuação)

 
   

Quando aqui 
cheguei, corria 
o ano de 2010, 

confesso que vi-
nha com medo, não conhecia nada, e os meninos do 12º 
ano eram tão grandes… mas tive esperança que em breve 
fizesse amigos… Felizmente tinha razão, num estalar de 
dedos tinha amigos como qualquer criança com 11 anos 
tem… Conheci professores, funcionários que tenho a cer-
teza que não mais vou esquecer, tanto por tudo aquilo que 
me ensinaram como por toda a paciência que tiveram con-
nosco… porque hoje, olhando para trás, acredito que não é 
fácil aturar alunos do 7º ano fechados em salas de aula… e 
eles sempre o fizeram, e da melhor maneira que eu acredito 
ser possível fazer! 
  Nesta escola, passei seis anos da minha vida, aqueles 
que considero mais importantes até agora, porque foi nesta 
fase que criei a minha identidade…passei por tantas fases 
diferentes… estive envolvida em tantos projetos… conheci 
tantas pessoas boas…outras nem tanto( porque as há em 
todo o lado)…que acredito que tirei o melhor proveito possí-
vel desta escola… e mesmo que enquanto cá andei reclamas-
se, após seis anos , a poucos meses de atingir a maioridade… 
a alegria do presente cruzou-se com a nostalgia do passado e a 
expectativa do futuro…pois eu que aqui entrei pela 1ª vez com 
um palmo e meio… saio agora de coração cheio, pois sei que 
aqui cresci, vivi e fui muito feliz!
 À ESMC, a todos os professores que nela lecionam, a todos 
os funcionários dos quais a escola depende, o meu muito obri-
gada pelos magníficos seis anos que me proporcionaram e de-
sejo que assim continuem por muitos anos, pois tenho a certeza 
que não sou a única a sentir esta nostalgia e este sentimento de 
agradecimento!

Ana Catarina Freitas

 Foi no ano letivo 1985/1986 que pela primeira vez entrei 
na Escola Secundária do Fogueteiro (na altura era assim que se 
chamava). Tinha treze anos e ia frequentar o oitavo ano de esco-
laridade. Tudo era novidade, a escola era nova, recém-construí-
da, colegas novos, uma nova realidade. Tudo muito diferente, 
principalmente para quem, como 
eu, vinha da Escola Secundária da 
Amora, onde a maioria das aulas 
era realizada nos pavilhões pré-
-fabricados conhecidos como 
“galinheiros”.
 Foram cinco os anos que 
passei nesta escola. Anos mui-
to felizes, onde se construíram 
amizades, algumas que ainda 
hoje perduram. Havia união, 
companheir ismo,amizade. 
Quando algum professor falta-
va, ficávamos juntos, sentados 
nos bancos na entrada da es-
cola a conversar, não havia te-
lemóveis. 
 Quando cheguei ao 10º 
ano, fiquei a saber que o meu 
professor da disciplina de História iria ser, nada mais, nada me-
nos, que o Diretor da escola, o professor Manuel Pires. Pânico! E 
para completar, a minha professora de português e francês, Mª 
Luísa Pereira era a esposa do Diretor! Estávamos bem entregues. 
Mas correu tudo muito bem, soubemos comportar-nos à altu-
ra. Portámo-nos tão bem que no ano seguinte voltámos a ter os 
mesmos dois professores! Éramos todos empenhados e tínha-
mos a pretensão de prosseguir estudos e ir para a Universidade. 
A grande maioria conseguiu.
 Foi com um aperto no coração que em 2013 tornei a en-
trar na minha escola, sim porque apesar do nome ser diferente, 
passou a ser Escola Secundária Manuel Cargaleiro, esta é e será 

sempre a 
minha escola. Contudo a situação era diferente, desta vez 

não era a aluna, mas a mãe/encarregada de educação que 
vinha acompanhar a filha mais velha, no início de uma nova 
etapa do seu percurso académico, o 7ºano. Foram muitas as 
memórias que me invadiram, conforme ia passando pelos 
sítios onde costumava estar com os meus colegas, alguns 
permaneceram iguais, outros sofreram alterações com o 
passar dos anos. Revi alguns dos professores do meu tempo 
de aluna da escola, que continuam  ainda a lecionar,  e o meu 

professor de História que, 
mais uma vez, era o Dire-
tor da escola.
  Na receção aos 
alunos, fui convidada 
para fazer parte da As-
sociação de Pais, aceitei 
renitente, mas perma-
neci e lá permaneço até 
hoje, com o objetivo 
de ajudar a Direção a 
continuar a oferecer 
aos seus alunos a qua-
lidade de ensino que 
sempre foi seu apaná-
gio. Considero, como 
mãe/encarregada de 
educação, que o en-
volvimento dos pais 

na escola é essencial. Não chega exigir da escola, é necessário  
participar em todo o processo de ensino-aprendizagem, par-
ticipar nas atividades desenvolvidas, promovendo assim  uma 
educação com sucesso e para o sucesso  de todos alunos desta 
escola. 
  Votos de um bom ano letivo para todos
             

Conceição Lopes

ONTEM E HOJE...

Como a nossa escola tem já uma longa história, todos 
os anos professores e funcionários acabam aqui uma 
das etapas das suas vidas, indo usufruir da tão mere-
cida aposentação. No final do ano letivo passado,  foi 
a vez da professora Anabela Ricardo que aqui lecionou 
durante 22 anos. Decidimos, por isso, fazer-lhe uma 
pequena entrevista.

OM - Durante quantos anos foi professora? 
Anabela Ricardo -Fui professora durante 33 anos.
 OM -Ao longo desses anos, desempenhou cargos? 
Quais?
 AR - Sim. Diretora de turma, Coordenadora de Departamen-
to e fui membro do Conselho Geral cerca de 7 anos
OM -- Tem algum momento que a tenha marcado de for-
ma especial ao longo da sua carreira? Fale-nos um pouco 
dele.
 AR - Sim. A desilusão e injustiça causadas pelas políticas edu-
cativas que começaram, num determinado período, a serem 
implementadas e sem terem em conta a opinião dos professo-
res, esquecendo que estes são os que mais sabem de educação 
e que, de certa forma, poderiam ajudar a encontrar um rumo 
diferente para as escolas. A falta de respeito pela nossa classe 
atingiu o topo, a opinião pública passa a ter uma visão negativis-
ta do professor. No entanto, existiu em paralelo, um sentimento 
oposto, porque quando estava em frente aos meus alunos tudo 
era esquecido, a vontade de ensinar, o esforço que fazia para 
que todos aprendessem, a preocupação com alguns alunos que 

não 
correspondiam 

de forma positiva aos 
objetivos da disciplina 
e, até mesmo em ter-
mos afetivos, a minha 
preocupação era uma 
constante. Posso dizer 
que dentro da sala de 
aula sentia-me realizada 
como professora.

OM -  O que sentiu 
quando deu a última 
aula? 
AR - Um misto de sauda-
de /liberdade. Saudade 

pelos bons momentos que vivi nesta escola, quer com colegas, 
quer com alunos. Liberdade, porque estou cansada e tenho 
necessidade de me sentir livre, sem horários, sem tarefas, sem 
trabalhos de casa. Necessito, depois de anos exaustivos e de al-
gumas tarefas rotineiras, de ter outras vivências para me sentir 
mais completa como ser humano.

OM - Sente que a Escola de hoje é muito diferente da Escola 
de quando começou a lecionar? 
AR - Sim, sem dúvida. Tudo está diferente. Tivemos de nos adap-
tar a novas metodologias, com a introdução de novas tecnolo-
gias e adaptar também à realidade social dos dias de hoje que é 
muito diferente daquela de quando iniciei a minha carreira. Os 
problemas do desemprego e o trabalho precário, entre outros, 
trouxeram uma realidade muito diferente daquela que eu co-
nheci quando comecei a lecionar.

OM

ENTREVISTA

A INICIAR E A FINALIZAR...



  
 
  Aqui estamos nós, outra 
vez! Parece que foi ontem que es-
crevi o editorial para o número de 
aniversário e já passou um ano! Vive-
mos os dias a desejar que o tempo 
passe, que chegue depressa o fim 
de semana, que venham as férias 
ou que a aula acabe e, no entanto, 
quando paramos um bocadinho e 
olhamos para trás é que percebemos 
como esse mesmo tempo passou de-
pressa. Mas a vida é assim mesmo e o 
importante é que procuremos viver 
o nosso tempo com qualidade, com 
o ritmo próprio de cada um, em de-
manda pela felicidade.
 Nesta caminhada em busca da 
felicidade, a escola desempenha um 

p a p e l 
f u n d a -

mental, por isso deve criar as condi-
ções propiciadoras para que o aluno 
viva os seus dias com alegria, disfru-
tando da amizade dos professores e 
dos colegas, no fundo, para que seja 
feliz que é para isso que todos vive-
mos. 
  Seduzir os jovens para 
coisas que eles ainda não experimen-
taram, apontar para coisas que nunca 
viram e introduzi-los no mundo ain-
da desconhecido mas fascinante da 
literatura, da arte, da natureza, dos 
lugares, da história, das ciências e da 
matemática, dotar os alunos de com-
petências facilitadoras da construção 
do seu projeto de vida, potenciar a 
sua autonomia e criar soluções em-

preende-

doras que assegu-
r a m respostas eficazes adaptadas 
às necessidades de todos, é papel da 
escola. Se esta cumprir este seu de-
sígnio estará, sem sombra de dúvida, 
a contribuir para a felicidade plena 
dos seus alunos. 
  A nossa escola está de 
parabéns, não só porque festeja o seu 
trigésimo primeiro aniversário mas, 
e sobretudo, porque sentimos que 
aqui existe esta preocupação e isso 
dá-nos muita alegria.  

É da certeza do dever cumprido 
que nasce a verdadeira felicidade, 

por isso ergamos as nossas taças e 
brindemos pelo passado que nos 

enche de orgulho e pelo futuro que 
se antecipa auspicioso. 
   Luísa Pereira
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 Neste início de ano, uma nova 
etapa para alguns, para outros o encer-
ramento de um ciclo, cruzei-me com 
um artigo de opinião no Público que 
me fez acreditar que a Escola, esta nossa 

c a s a 
comum, é 
um espaço 
de mudança. 

Citando o autor do artigo “Precisamos 
também de valorizar as mudanças que 
são provenientes do quotidiano das es-
colas, as mudanças que vêm “de baixo 
para cima”. Apesar de estarem muito 
sobrecarregadas com tarefas de que 
era urgente libertá-las, as escolas con-
tinuam a ser estruturas muito criativas. 
Daqui nascem e se desenvolvem proje-
tos que valorizam a equidade, a inclu-
são, a participação das famílias, a liga-
ção à comunidade, novos modelos de 
pesquisa, novas formas de interação 
com o conhecimento”. 1

 Neste contexto, as estruturas pe-
dagógicas da escola definem todos os 

anos um plano de atividades que nor-
teia o trabalho de professores e alunos, 
contando com o apoio dos técnicos, 
dos assistentes operacionais, dos pais e 
encarregados de educação no sentido 

de dar cumprimento aos 
objetivos estratégicos do Projeto Edu-
cativo de Escola. 
 Este ano, o tema tema central 
do nosso Plano Anual de Atividades é 
“Cidadania Global: Comunicar é estar 
no Mundo com o Mundo”, apelando 
desta forma à concretização de ativi-
dades e projetos que desenvolvam a 
partilha em todas as suas vertentes (o 
conhecimento, a cultura, as expres-
sões, entre outras), numa perspetiva 
do exercício do direito de cidadania.
 Além das inúmeras atividades 
em que certamente irás participar e 
que já estão a ser divulgadas na pá-
gina web da nossa Escola, terás opor-
tunidade de participar em projetos 
(também divulgados na página web 
da Escola) que certamente irão contri-
buir para o teu desenvolvimento pes-
soal.

(Continua na página seguinte)
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 Decorria o ano de 1994 quando 
terminei o 12º ano, na então denomi-
nada Escola Secundária do Fogueteiro, 
hoje Escola Secundária Manuel Carga-
leiro.
 Para quem não sabe, a nossa escola 
era considerada a escola modelo, exem-
plo de disciplina, rigor, companheirismo 
e ausência de conflitualidade dentro do 
seu espaço. Na altura era o Professor 
Manuel Pires o director e todos os alu-
nos, sem excepção, lhe tinham (muito) 
respeito. Era conhecido como o disci-
plinador. Para exemplificar, nenhum 
aluno fumava no recinto escolar com o 
Professor Pires por perto e, acaso não 
o víssemos, ele próprio se aproximava 
e exigia que apagássemos o cigarro. 
Havia um certo temor mas era um te-
mor saudável, respeitoso. Nunca por 
medo. Ao fim e ao cabo, era ele quem 
nos conduzia e fazia da escola o que 
ela era. Ainda hoje tenho-lhe imenso 
respeito e estima. Na altura, e do que 
me recordo, raros, raríssimos ou mes-
mo nenhuns foram os casos de in-
disciplina. E se porventura os actuais 
alunos, ao lerem este texto, assumem 
que a sua escola há 22 anos atrás era 
uma escola “careta”, desenganem-se. 
Era uma escola alegre, saudável onde 
dava gosto estudar. Ser aluno da ESF 
era, na verdade, um orgulho imenso.
 O ambiente era bom. Poderei es-
crever que o ambiente escolar era 
familiar, dentro e fora das salas de 
aula. E como sabemos todos, um 
bom ambiente é, em linguagem fu-
tebolística, meio golo. 
 Na verdade, dentro das salas de 
aula havia muito respeito pelo Pro-
fessor (nem podia nem pode ser de 
outra maneira!), que tantas vezes, 
além de nos ensinar as matérias, 
ainda tinha grande paciência para 
tolerar as nossas tolices, tão pró-
prias da idade. 
  Nos intervalos havia sem-
pre música, ora por via da rádio 
escolar (quantas vezes subi ao pri-
meiro andar do bloco dos serviços 
administrativos, biblioteca, sala 
de Professores e Direcção com o 
Rui Unas para fazer “programa”), 
ora tocada por alguns alunos que 
levavam as suas violas e criavam 
ambiente no bar ou fora dele, sen-
do ladeados pelos Colegas que ali 
se juntavam para com eles canta-
rolar as músicas da época. Vem à 

c a b e ç a 
More Than Words dos Ex-
treme.
 Falei da Direcção, nomea-
damente do Professor Ma-
nuel Pires. É agora tempo 
de falar dos Professores. Te-
nho gratas recordações dos 
meus Professores e alguns 
marcaram-me particular-
mente. 
  Não posso esquecer 
os meus Colegas. É sempre 
com muito gosto e alegria 
que os reencontro, ainda 
que pontualmente. Na ver-
dade, ao longo da vida, fui-
-os encontrando aqui e ali, 
nos mais variados locais e 
circunstâncias. Hoje são pais e mães de 
família e a maior parte deles com a vida 
estável. Alguns seguiram Direito, como 
eu, e sempre os encontro nos locais pró-
prios; outros, seguiram cursos diferentes 
e, ainda que não os veja tantas vezes 
como gostaria, sei que fazem carreira. 
Outros ainda são conhecidos do grande 
público, como sejam Paula Caeiro Varela, 
Rui Unas, Diamantina Rodrigues ou Rita 
Marrafa de Carvalho.
  Caros amigos, particular-
mente os actuais alunos da escola, a nos-
sa escola gerou e continua a gerar bons 
alunos, que vingam nas universidades. 
Vejam nesta realidade um estímulo para 
serem bem sucedidos. 
  Se há 22 anos atrás fui alu-
no da Escola Secundária do Fogueteiro, 
hoje sou Encarregado de Educação de 
um aluno da Escola Secundária Manuel 
Cargaleiro. Assume particular curiosida-
de o facto de ter duas de três perspec-
tivas possíveis. Só não conseguirei saber 
como seria ser docente na minha escola. 
No mais, tenho o privilégio de ali ter pas-
sado como aluno e agora como pai de 
um aluno. Passo ao meu filho os valores 
adquiridos e a mentalidade que fez da 
ESF uma escola de eleição, desejada por 
todos os alunos do concelho e assumida-
mente vinculada como escola modelo.
  Dir-me-ão que passaram 
vinte anos e as coisas não são iguais. Ou-
vi-o de fontes várias.
  É público e notório que a 
Escola Secundária Manuel Cargaleiro tem 
problemas. É um facto. Contudo, permi-
tam apresentar uma visão diferenciada e 
pouco conformada. Ainda que se tenha 
de lutar contra problemas diversos, eles 

serão sempre pontuais. Tam-
bém naquela altura existiam proble-
mas. Poucos – verdade – mas existiam. E 
nunca deles se fez estória porque foram 
sempre supridos ou sanados. Estou con-
vencido de que agora não será diferen-
te.
 A escola tem hoje como ontem 
excelentes profissionais que sabem o 
rumo pretendido, excelentes Professo-
res, excelentes Funcionários e excelen-
tes Alunos. Não vislumbro razão – ainda 
que aparente – para diferenciar estas 
duas décadas. 
 Quem “faz” as casas, os escritórios, 
as fábricas, os bancos, as escolas… são 
as pessoas. Costumo dizer aos meus 
amigos que vou sempre à mesma farmá-
cia ainda que diste alguns quilómetros 
da minha casa. Não por ela ter coisas 
que as outras não têm. Em rigor, tem os 
mesmos produtos. Mas se ali vou é pelas 
pessoas que estão atrás do balcão. As-
sim, Direcção, Professores, Funcionários, 
Alunos e Pais (pais, marquem sempre 
presença na vida académica dos vossos 
filhos bem como na comunidade esco-
lar, pois ninguém assume o nosso papel 
– fundamental e imprescindível – a não 
sermos nós), deverão assumir a suprema 
preocupação e vontade de fazer desta 
escola, da nossa escola, uma escola de 
eleição, exigente, participada, familiar, 
positivamente diferenciada. Assim, per-
mitam, somos – todos – corresponsáveis 
pelo sucesso desta nossa casa. 
 Votos de muito sucesso a toda a 
comunidade escolar.

Pedro Guerreiro Cavaco *
*escreve de acordo com a antiga orto-
grafia  

MEMÓRIAS

Jornal da Escola Secundária Manuel Cargaleiro             http://www.esmcargaleiro.pt 

  1  RODRIGUES, David, “Quem muda a escola?”, in Jornal “Público”, de 2/11/2016.
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