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CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DO CENTE NÁRIO 

DA ESEQ 

08 de Julho de 2005 

 

Sr. Director Regional Adjunto de Educação do Norte, Dr. António Leite 

Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Dr. Macedo Vieira 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim. Dr. Álvaro 

Moreira 

Sr. Vereador da Educação da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Dr. Luís 

Diamantino 

Senhoras e Senhores Professores 

Senhoras e Senhores Funcionários 

Caros alunos e familiares 

Minhas Senhores e meus Senhores. 

 

A Escola Secundária de Eça de Queirós sente-se honrada com a presença 

de todos vós. A todos agradeço, fazendo votos que este momento de 

confraternização sirva para reforçar os laços que nos unem. 

Um agradecimento especial também para os que nos acompanharam ao 

longo deste ano, nos vários eventos que realizámos.  

No próximo dia 16 cumpre-se um ano desde que iniciámos o projecto de 

comemorações do centenário desta Escola, deste Liceu. Iniciámos o ciclo das 

comemorações, precisamente, com um Jantar de Gala no Pátio aqui ao lado. Um 

jantar que pretendeu, não só, reunir um elevado número de pessoas em torno 

deste projecto, mas também assinalar o restabelecimento do Quadro de 

Excelência desta escola. 

 O Quadro de Excelência, para além de ser um importante instituto 

pedagógico, com efeitos na qualidade do ensino que ministramos, constitui-se 



 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 
 
 
 
 
 

 

Rua Dr. Leonardo Coimbra          4490-621 Póvoa de Varzim          Tel.: 252298490         Faxe: 252298499         E-mail:eseq@mail.telepac.pt 

ESCOLA  SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS (401675) 
Póvoa de Varzim 

 

 

também como uma justa homenagem aos alunos que se notabilizam durante o 

ano lectivo. 

Queremos distingui-los não só pelo elevado sentido de responsabilidade e 

excelente comportamento de que deram provas, como também pelos notáveis 

resultados escolares obtidos. E os resultados estão aí, não deixam margem para 

dúvidas: no ano lectivo passado foram 50 os alunos que obtiveram classificações 

médias iguais ou superiores a 18 valores. Este ano foram 63 os distinguidos. 

Portanto, e para que conste, os órgãos de administração e gestão desta 

escola consideram ser sua obrigação distinguir os melhores alunos, premiar o 

mérito e desafiar todos a procurar o sucesso e a excelência.  

Estamos certos que nem todos alcançam os seus objectivos, que alguns 

ficam aquém das suas expectativas e outros, mesmo fazendo os maiores 

esforços, não alcançam o sucesso desejado.  

Hoje também queremos deixar uma palavra para esses. Orgulhamo-nos de 

todos os nossos alunos. E a comunidade educativa pode estar certa que a todos 

tentámos dar as mesmas condições de sucesso e as mesmas oportunidades de 

êxito. Aos que não conseguiram, fica aqui uma palavra de estímulo para que 

trabalhem e se esforcem mais um pouco, porque o futuro está aberto e a eles 

pertence.  

E neste dia de encerramento das comemorações do centenário, neste dia 

repleto de memórias, nada melhor para homenagear os que nos antecederam 

nesta casa, do que falar, precisamente, do futuro. Estamos certos que será a 

melhor forma de lhes prestarmos tributo. 

Às instituições centenárias, como a nossa escola, associa-se, por vezes, 

uma certa ideia de conservadorismo, de conformismo e até imobilismo. A 

própria arquitectura do edifício, a configuração dos espaços e a idade dos 

equipamentos dão-lhe um ar de escola “antiga”. Nós próprios, professores e 

funcionários, na maioria dos quadros e com vários anos de serviço, emprestámos 
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à escola um ar sério, maduro, diria até, demasiado respeitável na visão de muitos 

jovens. 

Portanto, são vários os factores que se conjugam para sublinhar as 

dimensões da história, da tradição e do passado da Escola Eça de Queirós.  

No entanto, os mais atentos, reconhecerão que a Escola Secundária Eça de 

Queirós continua a ser, hoje, uma instituição sóbria, é certo, mas que soube 

acompanhar sempre a evolução dos tempos e adaptar-se às profundas mudanças 

da sociedade. Uma escola moderna, respeitada pela Administração Educativa, 

pela comunidade poveira e pelas instituições congéneres.  

Uma escola que mantém um forte poder de atracção sobre os jovens e as 

suas famílias, que tem visto a sua população escolar aumentar, de ano para ano, 

quando, na região e no país se verifica uma tendência inversa.  

Uma escola que, apesar da idade, pede meças com qualquer outra 

organização educativa. Seja na qualidade e esmero das suas instalações; seja na 

qualidade e variedade dos seus equipamentos pedagógico/didácticos, seja na 

disponibilização das tecnologias da informação e comunicação, seja na 

variedade e diversidade de apoios e serviços que disponibiliza aos alunos, seja 

na qualidade e profissionalismo do seu corpo docente e não docente. 

Uma escola que, mesmo centenária, continua a investir seriamente na auto-

avaliação e se submete, com gosto, com voluntarismo e responsabilidade, ao 

escrutínio e à avaliação externos.  

Um espaço de liberdade, de democracia e de solidariedade, onde se 

cultivam a autonomia individual, o carácter e a personalidade; o respeito pela 

diferença,  pelas normas e pelos outros.  

Minhas senhoras e meus senhores. Bastavam estas referências para 

contrariar qualquer ideia de conformismo ou imobilismo e para distinguir a 

nossa escola.  
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Mas, se quisermos ser justos, consentiremos numa outra evidência: A 

centenária Escola Secundária Eça de Queirós da Póvoa de Varzim, o nosso 

Liceu, orgulha-se ainda dos excelentes resultados escolares obtidos pelos seus 

alunos, quaisquer que sejam os indicadores de referência. 

É, por tudo isto, que a nossa escola continua hoje a ser uma moderna e 

pujante organização educativa, com responsabilidades, locais, regionais e 

nacionais.  

Sentimo-nos muito honrados com a escola que temos e que todos os dias 

vamos construindo.  

Estamos conscientes que o nosso trabalho ainda agora começou;  

Sabemos das nossas responsabilidades com o futuro.  

Sabemos que a nossa obrigação é entregar às gerações vindouras, uma 

escola vigorosa, capaz de competir saudavelmente com as suas congéneres e, 

sobretudo, nunca desmerecer a herança que, generosamente, nos legaram.    

Embora a missão não seja fácil, estamos confiantes pois, como diria 

Unamuno,  

Somos mais pais do nosso futuro do que filhos do nosso passado. 

Em nome da Escola Secundária Eça de Queirós, queremos, por fim, prestar 

público agradecimento a todos quantos, das mais variadas formas, contribuíram 

para levarmos a bom porto as comemorações do seu Centenário.  

Uma especial referência ao apoio incondicional e presença constante da 

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim; na presença do Dr. Macedo Vieira. 

Um agradecimento à Direcção Regional de Educação do Norte e ao 

Ministérios da Educação, aqui representados pelo Dr. António Leite. 

E, por fim, um sentido reconhecimento à Comissão das Comemorações, 

primeiro do cinquentenário deste edifício, e agora, do centenário dessa 

instituição, nas pessoas das professoras Filomena Pacheco, Maria José Frutuoso 

e Isabel Caldas. 
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A todos muito obrigado. 

 

 


