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AMANHÃ, DIA 26, PELAS 21H30, NO AUDI-
TÓRIO DO RAMO GRANDE, NA PRAIA DA
VITÓRIA, A VOSSA ESCOLA PRODUZ UM 
ESPETÁCULO INTITULADO “SE BEM NOS 
LEMBRAMOS – A NOITE DA VITORINO”. O
QUE CONSTA DE TAL NOITE?
A noite de 26 de maio é sobretudo 
mais um momento de partilha da 
Vitorino; partilha do talento dos 
nossos alunos, que vai muito além 
das suas competências académicas 
e que se vê na sua entrega, no seu 
sentido de compromisso, na sua 
responsabilidade e no seu trabalho, 
sobretudo quando aliam tudo isto 
ao amor pela arte. 
“Se bem nos lembramos”, revela 
que a Vitorino Nemésio herdou um 
legado de talento, que tem que ser 
partilhado; revela que há professo-
res muito especiais, que marcam as 
vidas dos outros.

O DI SABE QUE A VOSSA ESCOLA LEVA À 
CENA, DESDE HÁ ANOS, UM BAILINHO DE 

CARNAVAL. QUAL A IMPORTÂNCIA DESSA
MANIFESTAÇÃO?
O Bailinho de Carnaval da Vitorino 
é extremamente importante para a 
nossa cultura escolar, pois ajuda a 
preservar e divulgar uma tradição, 
que é uma das expressões de teatro 
popular mais evidentes da cultura 
Portuguesa; ajuda a promover a 
proximidade com a sua comunida-
de educativa e com as escolas da 
ilha Terceira; ajuda a desenvolver 
competências diversas nos seus alu-
nos, nomeadamente no domínio da 
transmissão oral, da leitura e inter-
pretação de texto, nos domínios do 
teatro e da música, bem como das 
competências pessoais e sociais, de 
respeito, disciplina e responsabili-
dade.

HÁ ALGUMA COMPONENTE PEDAGÓGICA
EM TODA A PREOCUPAÇÃO ARTÍSTICA DA
ESCOLA VITORINO NEMÉSIO?
Completamente! Todos sabemos 

AUGUSTA ESCOBAR, DA ESCOLA VITORINO NEMÉSIO

A exploração artística é uma das componentes fun-
damentais do ensino na Escola Vitorino Nemésio, 
garante Augusta Escobar, presidente do conselho 
executivo. Aprende-se com motivação.

Artes na escola
ajudam
a aprender
com motivação

AUGUSTA ESCOBAR Praia da Vitória tem orgulho na sua escola

À hora em que estamos a escre-
ver esta nota ainda não é conhe-
cida a declaração conjunta após 
reunião da bilateral EUA/Portugal, 
que ocorreu, na quarta-feira, em 
Washington e em que participou o 
Presidente do Governo Regional e 
o ministro dos Negócios Estrangei-
ros, pelo que nos atemos apenas às 
declarações proferidas por ambos, 
após a reunião e fica-nos a ideia 
de que o ali tratado - sobretudo 
a questão ambiental em relação 
à Terceira - está ainda longe de 
corresponder às expectativas que 
tinham sido postas naquela reu-
nião. O ministro de Portugal ainda 
navega em abstrações diplomáticas 
de que a reunião terá avançado no 
sentido do compromisso entre as 
duas partes, para analisar em con-
junto e intervir “se for o caso”. Mais 
abstrato não se pode ser! Quanto 
ao Presidente açoriano vê avanços 
no processo porque foi confronta-
do pela novidade norte-americana 
de que há ações de descontami-
nação planeadas ou em curso em 
mais oito locais, que se somam às 
intervenções dadas por concluídas 
no South Tank Farm e na Porta de 
Armas. E dizemos confrontado por-
que, pelos vistos, nem Lisboa, nem 
os Açores tinham sido antes infor-
mados e não consta que o teor e 
calendário dessas ações tenha sido 
avançado no âmbito desta reunião. 

Por isso o Presidente açoriano, por-
ventura incomodado com a meto-
dologia, acaba por dizer que estas 
ações, embora constituam medidas 
concretas e mensuráveis, deveriam 
ser (previamente) comunicadas pe-
los EUA para que seja feito o seu 
acompanhamento e avaliada a me-
lhoria do ponto de vista técnico e 
científico.
Em suma, se esperávamos que 
desta Bilateral saísse o tão alme-
jado plano concreto de ações e 
respetivo calendário, saímos frus-
trados porque nada disso foi feito. 
Em vez disso, os americanos dão-
nos um passe de capote e dizem 
ter avançado ou irem avançar na 
descontaminação de mais oito lo-
cais, apresentando isso como facto 
consumado e sem o mínimo de 
diálogo com Lisboa ou com os Aço-
res, claramente numa postura de 
“fazemos como queremos, onde e 
quando queremos” e daqui a seis 
meses voltamos a reunir e logo se 
vê. E Portugal deixa que seja esta a 
metodologia - como parece deixar 
- porque acha que desde a Bilate-
ral de há um ano (onde não hou-
ve qualquer acordo) já se avançou 
muito. Resta saber se este avanço 
satisfaz os açorianos. Claramente 
não satisfaz porque os EUA fogem 
a sete pés de um plano concreto 
vertido no calendário de resolução 
do problema ambiental.

EUA DÃO-NOS UM PASSE DE CAPOTE

“Está... na hora de repensar a comunicação social em geral e de pro-

mover uma profunda reflexão sobre o jornalismo.”

“Na passada semana, com uma exposição no espaço nobre Agora 

Simone Veil... celebrei os Açores...”

“O “destino é a viagem” e isso é a verdade de quase todos os ilhéus. Via-

jar: partir e regressar para partir de novo, mesmo que ficando sempre...”

Que jornalismo?

Celebrar os Açores em Bruxelas

A Condição de Ilhéu

SOFIA RIBEIRO [10]

MANUEL TOMÁS [11]

JOÃO GAGO DA CÂMARA [10]



DIÁRIO INSULAR 25.MAI.2018 REGIÃO |03|

DIÁRIO INSULAR - FICHA TÉCNICA: Propriedade: Sociedade Terceirense de Publicidade, Lda., nº. Pessoa Coletiva: 512002746, nº. registo do título 101105. Jornal diário de manhã.  Sede do Editor, Redação e Administração: 

Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, 9701-098  Angra do Heroísmo, Terceira – Açores – Portugal. Telefone: 295401050. Telefax: 295214246. Edição eletrónica: www.diarioinsular.pt. Correio eletrónico: diredacao@

diarioinsular.pt; dipublicidade@diarioinsular.pt. Diretor: José Lourenço. Chefe de Redação: Armando Mendes. Redação: Hélio Vieira, Fátima Martins, Helena Fagundes, Carina Barcelos e Oriana Barcelos.  Desporto: Mateus 

Rocha (coordenador), Luís Almeida, Daniel Costa, José Eliseu Costa e Carlos do Carmo. Colaboradores: António Bulcão, João Bosco Mota Amaral, Francisco dos Reis Maduro-Dias, Ramiro Carrola, Luiz Fagundes 

Duarte, Gustavo Moura, José Guilherme Reis Leite, Eduardo Ferraz da Rosa, António Ventura, Diniz Borges, Jorge Moreira, Paulo Gomes, Soares de Barcelos, José Eduardo Machado Soares, Fábio Vieira, Arnaldo 

Ourique, José Decq Mota, Artur Lima, Cláudia Cardoso, Luís Couto, José Aurélio Almeida, João Bruto da Costa, Aníbal Pires, João Rocha, Joaquim Machado, Paulo Santos e Miguel Sousa Azevedo. Fotografia: António 

Araújo e Pedro Alves. Design gráfico: António Araújo. Edição Eletrónica: Rui Azevedo. Estatuto Editorial pode ser consultado em www.diarioinsular.pt. Sócios-Gerentes com mais de 10% de capital: Paula Cristina Lourenço, 

José Lourenço, Carlos Raulino, Manuel Raulino e Paulo Raulino. Tiragem desta edição: 2.850 exemplares. Tiragem média do mês anterior: 2.850 exemplares. Assinatura mensal: 14 euros.

que os alunos, aliás, as pessoas, se 
sentem muito mais motivadas e dão 
mais de si quando fazem o que gos-
tam. O que tentamos com esta ex-
ploração artística dos nossos alunos 
é criar um espaço em que eles cum-
pram com os seus “deveres” e, ao 
mesmo tempo, vivam as suas “pai-
xões”, como a música, a represen-
tação, a pintura, a fotografia, a arte 
em metal, a dança, etc. Alguns de-
les têm a felicidade de desenvolver 
a sua arte fora da escola, mas nem 
todos têm essa sorte. Por isso, na 
Vitorino, para além de todos terem 

acesso às mesmas oportunidades, 
ainda têm a vantagem de aprende-
rem com os outros. E, depois, sur-
gem oportunidades de partilharem 
o seu trabalho com os outros, como 
é o caso deste evento.

QUAL A ADESÃO DO “POVO ESCOLAR”
(PROFESSORES, ALUNOS, FUNCIONÁ-
RIOS) A ESTE TIPO DE INICIATIVAS, QUE
VISAM A PARTILHA DAS ARTES?
O “povo escolar” sente um orgulho 
imenso com todas as iniciativas de 
natureza artística dos nossos alu-
nos. Sempre que há um evento na 

escola que mostra a criatividade e o 
talento dos nossos alunos a adesão 
da comunidade escolar é enorme.

E A COMUNIDADE ONDE SE INSERE A
ESCOLA, REAGE BEM À VOSSA “PRESEN-
ÇA ARTÍSTICA”?
Sim, reage lindamente! Somos uma 
escola emblemática do nosso con-
celho, com uma formação de refe-
rência e, portanto, geradora de um 
enorme orgulho por parte da comu-
nidade. Penso que a Praia da Vitória 
sente uma imensa vaidade nos alu-
nos da Vitorino, que tanto honram 

este concelho e sempre que há uma 
oportunidade podemos vê-los nou-
tras iniciativas sociais e culturais. 

O QUE ESPERA PARA A NOITE DE SÁBADO
PRÓXIMO?
Espero emocionar-me! É isso que 
acontece quando vejo os meus alunos 
e as minhas alunas brilharem. Emo-
ciono-me por fazer parte destes mo-
mentos. Emociono-me porque sinto 
um orgulho imenso, como se todos e 
todas fossem meus filhos e filhas. 
Espero também ver muitas pessoas 
neste serão único.

ESCOLA VITORINO NEMÉSIO  Alunos e professores organizam, amanhã, um espetáculo no Auditório do Ramo Grande


