
 

Senhor Presidente 

Senhoras e Senhores Deputados 

Senhora e Senhores Membros do Governo 

 

Até aos anos cinquenta e ainda no início da década de sessenta, eram 

poucos os jovens que, na ilha Graciosa, prosseguiam estudos. O acesso a 

qualquer outro grau de ensino era para muitos um miragem, uma utopia.  

Isto porque, a escolaridade oficial na ilha ficava-se pela 4ª classe e a 

matrícula e frequência no então Ensino Liceal ou Escola Técnica implicava 

a saída da ilha e a permanência numa das cidades capitais de distrito – 

Angra, Horta ou Ponta Delgada – o que acarretava só por si um dispêndio 

brutal não acessível aos fracos recursos económicos da maioria da 

população. Aliado a este factor registava-se também um baixo nível 

cultural que condicionava a não existência de ambições e uma atitude 

passiva de aceitação das fatalidades como se de algo, previamente 

determinado pelo destino, se tratasse. Somente os jovens pertencentes a 

famílias com algum poder económico e em simultâneo com um nível de 

interesses um pouco mais alargado, deixavam a ilha e partiam em busca de 

um  diploma que lhes traria o estatuto privilegiado de portadores de 

conhecimentos que os tornassem capazes de desempenhos não acessíveis 

aos outros jovens que ficavam com os seus horizontes limitados. E o 

privilégio de prosseguir estudos era apenas apanágio dos jovens do sexo 

masculino. 
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Na década de sessenta começou a registar-se alguma procura de 

meios que permitissem a continuação de estudos, uma vez terminado o 

ciclo de escolaridade obrigatória, que era então a 4ª classe. 

 

Senhor Presidente 

Senhoras e Senhores Deputados 

Senhora e Senhores Membros do Governo 

 

Nessa época, algumas famílias, agora não apenas as que tinham 

poder económico, mas também outras com fracos recursos, começaram a 

solicitar aos professores da então Escola Primária e aos Padres, que se 

propusessem “dar explicações” aos seus educandos, de modo a que estes 

tivessem a oportunidade de prosseguir estudos.. 

O desafio foi a pouco e pouco aceite, sobretudo nas freguesias de 

Santa Cruz e Praia. Primeiramente os alunos eram preparados para o 

exame de admissão ao Liceu, exame esse que obedecia a critérios muito 

rigorosos no respeitante à produção escrita, especialmente à ortografia, 

pelo que a preparação tinha de ser muito sólida.  

 Vencida essa etapa, os estudos continuavam. Os alunos eram 

matriculados na modalidade de aluno externo, sendo novamente 

submetidos a exame no fim de cada ciclo – 2º e 5º, Anos. 

Durante o período atrás referido, os alunos ficavam na ilha até à 

proximidade do exame e então deslocavam-se outra vez às capitais de 

distrito, especialmente Angra e Horta, para prestarem provas de exame, 

escritas e orais. Se conseguiam boa classificação nas primeiras, 

 2



 

dispensavam as orais, caso contrário eram submetidos aos dois tipos de 

avaliação. 

A partir do último ano mencionado – 5º Ano -  quem queria e podia 

prosseguir estudos,  matriculava-se como aluno interno  fixando 

residência nas cidades de modo a poder frequentar as aulas, na maioria 

dos casos com muito sacrifício dos pais e familiares. 

O grande anseio da população era a criação de uma escola onde os 

alunos continuassem os seus estudos sem grandes encargos económicos e 

com mais estabilidade.  

 

Senhor Presidente 

Senhoras e Senhores Deputados 

Senhora e Senhores Membros do Governo 

 

E essa escola apareceu em finais de 1971, então denominada Escola 

Preparatória Veríssimo de Sousa. A sua criação deve-se, sem dúvida, às 

diligências do então Presidente da Câmara, Professor Valquírio Louro, 

que tudo fez para que essa realização se concretizasse, sendo nomeada 

para primeira Directora a Drª Maria Fernanda de Campos Gregório. 

Possuía ainda duas jovens contratadas como funcionárias 

administrativa e um casal para desempenhar as funções de “Contrários” 

hoje Auxiliar de Acção Educativa. 

O edifício onde funcionava a Escola Preparatória Coronel Veríssimo 

de Sousa era uma antiga casa de habitação, que já servira para o Ensino 
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Primário, na qual foram feitas algumas obras de adaptação para criar um 

mínimo de condições de funcionamento. 

Nos primeiros anos funcionou com professores primários, em regime 

de acumulação, portadores apenas de habilitação suficiente, somente a 

Directora era portadora de formação académica superior. Com o decorrer 

do tempo, a situação alterou-se e na década de setenta já eram recrutados 

professores a tempo inteiro e alguns já com habilitação própria.  

Os alunos, tal como os professores, correspondiam bem a este 

entusiasmo inicial, cientes do benefício que era para a nossa terra a 

existência duma Escola de outro grau de ensino. 

Em 1975/76 é criada na ilha uma Secção Liceal dependente do então 

Liceu Nacional de Angra do Heroísmo, na qual se leccionava  até ao 9º. 

Ano de Escolaridade. Dois anos depois faz-se a integração com a escola 

Preparatória, com um única Conselho Directivo, mas a funcionar em dois 

edifícios, o que provocava alguns inconvenientes como é fácil de 

entender, sentido-se a necessidade da Construção duma escola  nova. 

No Ano Lectivo de 1984/85 é inaugurado o novo edifício, o qual 

vem beneficiar  toda a Comunidade escolar, mas alguns anos depois 

começa a sentir-se necessidade de algumas melhorias e aquelas agravam-

se a partir de 1995/96 quando se inicia a experiência do Ensino secundário 

diurno. 

O Conselho Executivo inicia deligências junto da Direcção Regional 

de Educação e das forças políticas locais no sentido de envidarem 

esforços com o intuito de se  avançar para a ampliação, com adaptação ao 

Ensino Secundário. 
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Senhor Presidente 

Senhoras e Senhores Deputados 

Senhora e Senhores Membros do Governo 

 

O tempo foi passando  e só em 1997 o Governo Regional da 

responsabilidade do Partido Socialista assume que a obra  é para avançar, 

dando-se início aos estudos de adaptação e todos os trabalhos daí 

decorrentes. 

Hoje, encontram-se em execução as obras de adaptação ao ensino 

secundário e grande reparação da Escola Básica 2,3 de Santa Cruz da 

Graciosa, cujo preço base foi de 700 mil contos e com um prazo de 

execução de dois anos. 

Trata-se de uma obra de grande  dimensão, em boa hora assumida 

pelo Governo Regional da responsabilidade do Partido Socialista, em que 

a Ilha Graciosa ficará decerto com uma das melhores escolas da nossa 

Região. 

 

DISSE! 

Horta, Sala das Sessões, 22  de Janeiro de 2003 

Deputado Regional: Manuel Avelar 

 

 

 

 


