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qual a importância que se atribui à sua 
publicação, qual a perceção sobre os 
conteúdos, qual a imagem da institui-
ção que é transmitida e percecionada 
pelos leitores.
Por isso, uma observação: a publica-
ção de um jornal escolar de pouco 
serve, se o que nele se escreve não é di-
vulgado. Não basta saber ler, é preciso 
ler…e ler o ECOS. 
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EDITORIAL
FERNANDO SOUTO |  DIRETOR DO ECOS

cos, número 10!
Os ecos que da antiguidade 
nos chegam, sobre o signifi -
cado do número 10, trans-
portam-nos para a ideia de 
perfeição. E Pitágoras, na so-

ma dos primeiros quatros números, vê 
a representação do sagrado.
Invoco o poder do simbólico para 
atribuir, ainda que modestamente, 
signifi cado à publicação deste número 
do jornal da ESEQ.
Um jornal que procura ser um espaço 
aberto à participação de todos, de for-
ma a ser um  meio  efi caz de comuni-
cação  e  divulgação da escola. 
Este número contou com a habitual 
colaboração de alguns professores,  
com a criatividade de um maior nú-
mero de alunos  e pela primeira vez,  
com a intervenção da associação de 
pais  e encarregados de educação.
A orientação editorial continua a pri-
vilegiar e a refl etir a vida da nossa es-
cola, com textos, artigos, notícias, fo-
tos, entrevistas e notas de investigação 
histórica e literária.
Algumas efemérides são comemoradas 
durante o ano de 2019 e com devido 
relevo damos conta, nomeadamente, 
do centenário da publicação do decre-
to nº 5479 de 14 de abril de 1919, 
que  foi um valioso e fi rme contributo 
para a causa da manutenção do Liceu 
Eça de Queirós, os 25 anos de lide-
rança da ESEQ pelo diretor Eduardo 
Lemos e do centenário do nascimento 
de Sophia M. Breyner. 
Afi rmei atrás que este é já o número 
10  e parece-me chegado o tempo pró-
prio para a obtenção de informação 
sobre a forma como o jornal escolar é 
recebido pela comunidade educativa, 
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percurso da fundação  do Liceu Eça de 
Queirós está compreendido entre os fi -
nais do século XIX e o termo do que se 
designa por 1ª República.
Com efeito, o Liceu Nacional da Póvoa 
de Varzim foi criado pelo Decreto de 14 

de Julho de 1904 e, à semelhança dos restantes li-
ceus portugueses,  conheceu vicissitudes várias na 
sua organização e instalação, muitas delas moti-
vadas pelo desfasamento entre as intenções políti-
cas e a realidade económica do país e da autarquia 
local.
Estabelecido, inicialmente, no edifício da Câ-
mara Municipal deambulou, de forma precária e 
provisória, ao longo da primeira metade do sécu-
lo XX até se fi xar defi nitivamente, nas atuais ins-
talações, em 1952. 
Foi o tempo, em que se evidenciaram as movi-
mentações em defesa da  sua manutenção face às 
constantes e cíclicas ameaças de extinção. Nessas 
movimentações, estiveram nomes grandes da po-
lítica poveira, a comunidade local, a autarquia, e  
alguns amigos da Póvoa. Entre todos eles, destaco  
o nome de  Leonardo Coimbra. 
Pinharanda Gomes  afi rmou que Leonardo gosta-
va da Póvoa, cujo  mar o  impressionava, e o seu  
sentimento era o de uma infi nita gratidão porque  
a Póvoa foi, em instante crítico, o regaço de  mãe 
que se abriu à dor  do fi lho. E a Póvoa  viveu para 
sempre no coração de Leonardo.
Passa este ano o centenário da publicação do De-
creto nº 5479 de 14 de Abril de 1919. Este de-
creto é incontornável na história do liceu Eça de 
Queirós. Trata-se de uma quase refundação. 
Deve-se ao empenho de Leonardo Coimbra seu 
antigo professor, e à data, Ministro da Instrução, 
a publicação do Decreto nº 5479 de 14 de Abril 
de 1919, onde  todas as despesas relativas ao fun-
cionamento do Liceu fi caram  ao encargo do Es-
tado.

Cito um excerto do Decreto nº 5479:
“Considerando que pela Câmara Municipal da Pó-
voa  de Varzim  vai ser cedido ao Estado um edifício 

com as necessárias  condições 
pedagógicas para a instalação 
do liceu da mesma localida-
de(…)
Em nome da Nação, o Gover-
no da República decreta: 
Artº 1º- Todos os encargos re-
sultantes da manutenção do Li-
ceu Eça de Queiroz, na Póvoa 
de Varzim, passam para o Es-
tado, fi cando por isso a Câmara  
Municipal daquela vila desobri-
gada dos encargos a que se refere 
o nº 2 do artº 4 do decreto com 
força de lei nº 4650 de 14 de Ju-
lho de 1904”.

Em 21 de Abril de 1919, passada uma 
escassa semana após a publicação do 
decreto, Leonardo Coimbra visitou  a 
Póvoa, na qualidade de Ministro da 
Instrução e foi recebido pelos povei-
ros de forma afetuosa e festiva. 
Em retribuição do carinho com que 
foi recebido, Leonardo Coimbra de-
clarou publicamente o seu amor à Pó-
voa e recordou o nascimento de seu  
fi lho, nesta terra.
Enquanto professor do Liceu, no dizer 
de Santos Graça, conquistou as mais 
arraigadas simpatias  e uma funda ad-
miração pelo seu carácter franco, pela 
sua alma bem formada e pelo seu espí-
rito lucidíssimo.  
O pressuposto do  Decreto nº 5479 de
14 de Abril de 1919 era de que a Câ-
mara Municipal tinha assumido o 
compromisso de construir ou de com-
prar  à sua custa, um edifício para li-
ceu. Para o efeito, foi adquirido em 
maio de 1919, o prédio de Antonio 
Luiz Postiga, na Praça Marquês de 
Pombal. 
Tudo apontava para a mudança do 

Liceu para este “palacete”, mas foi a 
Escola Primária Superior,  acabada 
de  nascer, a ocupar o referido espaço. 
Mais tarde, esta Escola transforma-se 
na Escola Industrial e Comercial da 
Póvoa de Varzim, a atual Escola Se-
cundária Rocha Peixoto. 
O Liceu Eça de Queirós continuou 
nas instalações do antigo Colégio Mo-
derno, na Avenida Mouzinho, até ser 
transferido em outubro de 1925 para 
as instalações da “ex-Fábrica do Gaz”, 
onde  morou até 1952. Em 18 de Ou-
tubro desse ano, transferiu-se para as 
atuais instalações da Escola Secundá-
ria Eça de Queirós.
As ameaças à extinção do Liceu da Pó-
voa de Varzim  foram constantes e de 
diversas orientações. Daí a importân-
cia de vozes e medidas que teimaram 
em fazer oposição a esse  desacertado  
propósito.
O decreto nº 5479  de 14 de abril foi 
um valioso e fi rme contributo para a 
causa da manutenção do Liceu Eça 
de Queirós, que importa assinalar, na 
passagem do centenário da sua  publi-
cação.

O
Centenário da publicação do Decreto nº 5479 de 14 de abril de 1919 
Contributo para a história do Liceu Eça de Queirós
Fernando Souto  | professor da ESEQ
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ma escola que impunha respeito aos 
jovens que ingressavam no ensino se-
cundário: espaços amplos, salas com 
carteiras individuais e o quadro ne-
gro, muito próximo do professor 
num estrado elevado.

 Colegas novos, professores novos e o respeito 
que nos impunha toda a tradição do Liceu. Fo-
ram anos de participação cívica, de aprendizagem 
política e de paixão pela literatura. Muito do que 
sou, e só mais tarde me dei conta disso, devo-o a 
alguns professores, mas nunca é tarde para agra-
decer.
A Universidade foi uma outra experiência em que 
era preciso ser independente dos velhos amigos e 
da família. É uma fase de crescimento interior e 
de defi nição do futuro. Confesso que sentia sau-
dades da minha escola e de tudo que tinha re-
presentado na minha formação. Mas a faculdade 
passou como um relâmpago e, rapidamente, esta-
va de volta à minha escola. 
Encontrava-me na mesma sala, mas sentado na 
secretária do professor. Minha escola, meus pro-
fessores e meus funcionários. Tudo parecia fazer 
sentido e a relação com os alunos era uma no-
va descoberta. As festas de encerramento do ano 
letivo, no Cine-Teatro Garrett, os passeios de 
bicicleta e os picnics no Rio Alto, os sábados a 
construir o jornal da escola, as visitas de estudo ao 
Futuroscope (Poitiers) e a Paris e a amizade que 
foi crescendo ao longo dos anos.
A Escola continua construída em granito, mas 
com pessoas por dentro. Há 25 anos deixei de lá 
habitar, mas continuo a guardar momentos úni-
cos vividos com todos que por lá passaram.
A Escola mantém a sua marca de trabalho e exi-
gência, graças à dedicação e entrega de professo-
res, colaboradores, pais e alunos. 
A Direção compreendeu e soube arcar com a res-
ponsabilidade de tão pesada herança, melhorando 
um estabelecimento escolar sempre em evolução, 
mas mantendo o rumo traçado por anos e anos de 
história ao serviço da educação.
Há 25 anos, o homem do leme é o Professor José 

Eduardo Lemos que, com visão de fu-
turo e conhecedor do passado, soube 
conduzir os destinos de todos que por 
lá passam, com a mestria do trabalho 
coletivo assente na união e no desejo 
de fazer sempre mais e melhor.
Os alunos, que atravessam aqueles 
portões de ferro, encontram uma es-
cola moderna e aberta para o amanhã, 
mas continuam a sentir nos ombros a 
responsabilidade de desbravar o per-
curso do sucesso herdado das muitas 
gerações que por lá passaram.
A escola de há 25 anos não é a esco-
la de hoje, mas guarda em si os ca-
minhos percorridos desde então. Aos 
alunos cabe continuar a demonstrar 
que são merecedores da história que 
sustenta aquelas paredes impregnadas 
de vontade, orgulho e ousadia.
Hoje, os professores são outros, mas 
com a mesma vontade férrea de mu-
dar o amanhã, mesmo que a incom-
preensão campeie neste mundo cada 
vez mais egoísta, daí acompanharem 
a evolução dos seus alunos para além 
das aulas.
Hoje, os funcionários são os mesmos 
de sempre, pela simplicidade, pela 
simpatia, pela compreensão e pelo ca-
rinho que dedicam a todos que vivem 
na ESEQ.
Hoje, os pais estão presentes e preocu-
pados com o sucesso dos seus fi lhos, 
daí uma Associação de Pais sempre 
próxima e facilitadora na procura das 
melhores soluções.
O edifício do antigo Liceu assinala a 
história da comunidade poveira e con-
tinua a ser uma casa dos que querem 

COMO O TEMPO PASSA
LUÍS DIAMANTINO  | VICE-PRESIDENTE DA C. M. DA PÓVOA DE VARZIM  

U conquistar o futuro, seguindo cami-
nhos de esforço, trabalho, solidarieda-
de e esperança. 
Só assim chegaremos lá!

Tem de se saber 
dar o braço
a torcer
se não nos queremos magoar.
Tem  de se saber
amar alguém,
mesmo não sabendo
como, nem porquê.
Tem de se saber 
que, se algo 
correr mal,
nada nos pode acontecer.
Tem de se saber 
que temos alguém 
sempre pronto 
para nos proteger.
Tem de se saber 
que quando tudo falha 
há sempre alguém 
em quem confi ar.

O GUIA DOS IRMÃOS
NÁDIA PONTES | 7º B
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ocorro-me das palavras do escritor 
Mário de Carvalho, na morte de um 
amigo:
 “É penoso conformarmo-nos com o 
desaparecimento de quem faz parte 
do nosso campo de memórias, con-

tatos e referências. Há uma fala que se esvazia, 
deixa de responder, um nó que se deslaça na ma-
lha cada vez mais esburacada de presenças que 
também estruturavam a nossa existência. As luzes 
vão-se apagando mum painel, as vozes calando 
no coro…” 
Vêm sucedendo a cada passo, dolorosos desa-
parecimentos, falas que deixaram de responder, 
luzes que se apagaram, vozes que se calaram no 
coro.
Foi-se o Miguel Rocha Pereira no mês de agos-
to  e logo depois, o Artur Pereira, em outubro de 
2018, sem lhes ter sido dado tempo de envelhe-
cer. Dois antigos professores da escola que, a seu 
modo, a prestigiaram e lhe deram o melhor do 
seu saber e empenhamento.
Diferentes nas opçoes ideológicas, políticas, reli-
giosas e clubísticas. Iguais na simplicidade, sim-
patia, afabilidade, alegria. E acima de tudo, a 
amizada ilimitada e genuína com todos aqueles 
com quem se cruzaram nos espaços da escola e 

nas ruas do nossa cidade.
Fica a também a saudade de conver-
sas sobre tudo e sobre nada, que o 
acaso dos nossos encontros pro-
porcionava. E eram agradáveis e 
amistosas essas conversas! 
Por isso, o dever de lembrar, 
no jornal ECOS, os professo-
res Miguel Rocha Pereira e 
Artur Pereira  afi rma-se co-
mo um imperativo contra 
a dissolvência da recor-
dação.
As pessoas passam, mas 
os frutos do espírito 
permanecem a desa-
fi ar os tempos.

LEMBRAR OS PROFESSORES MIGUEL ROCHA 
PEREIRA E ARTUR PEREIRA
FERNANDO SOUTO  | PROFESSOR DA ESEQ  

S Sou aluna da escola secundária Eça de 
Queirós desde o sétimo ano, e estou  
no décimo segundo ano a frequentar o 
Curso de Ciências Socioeconómicas. 
Exerço presentemente o cargo de  pre-
sidente da associação de estudantes.
 Quando fui abordada para escrever 
sobre o meu percurso como estudan-
te e presidente da  associação de estu-
dantes, senti a necessidade de refl etir, 
porque na verdade, a Eça conseguiu 
envolver-me num espaço tão familiar 
e acolhedor, que se torna difícil resu-
mir em poucas palavras tudo o que es-
ta escola me proporcionou. 
  Enquanto aluna, considero que é de 
importância fulcral referir que esta 
escola conseguiu transmitir-me uma 
educação e valores que vou levar co-
migo para a vida e que me fi zeram 
crescer imenso, enquanto pessoa, ao 
longo destes anos. 
  A associação de estudantes surge no 
meu percurso como algo que sempre 
me pareceu inatingível e, provavel-
mente, por isso, nunca me despertou 
o interesse necessário para integrá-la, 
ou então era demasiado nova para per-
ceber a importância que tem na vida 
escolar dos alunos.
  No entanto, no ano passado fui de-
safi ada a presidir a uma lista candidata 
e foi nessa altura, que comecei real-
mente a interessar-me pelo papel da 
associação. Infelizmente, esse primei-
ro contacto não foi feliz, pelo que este 
ano decidi candidatar-me novamente. 
Formei uma equipa de raiz, não pre-
sa simplesmente por laços afetivos, 
de forma a tornar-se um projeto mais  
profi ssional. Hoje, tenho a noção que 
nem tudo foi perfeito ou como plane-
ado, mas chego à conclusão que cada 
momento foi e será especial, porque 

estou rodeada de pessoas que escolhi 
e em quem confi ei a concretização do 
nosso projeto. 
De facto, apesar de ainda faltar algum 
tempo para o fi nal deste ano letivo, 
julgo que a presidência da associação 
de estudantes foi algo que me ajudou 
a enriquecer intelectualmente e me 
abriu portas, que outro percurso es-
colar não abriria. Durante esta cami-
nhada, sinto que consegui criar uma 
relação boa e frutuosa com cada um 
dos membros da equipa e com a co-
munidade escolar em geral, que é, sem 
dúvida, uma das melhores coisas que 
retiro deste mandato.  
  Resta-me apenas salientar, não como 
presidente, mas como Joana, que es-
tar no lugar e no cargo que estou hoje, 
tornou-se um sonho no ano passado. 
E não passaria de um sonho se tentasse 
apenas uma só vez. 
A Eça ensinou-me a persistência, co-
mo um valor!

A EÇA FEZ-ME MUDAR
Joana Campos  |12º H 
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A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NO PASSADO E NO PRESENTE
FERNANDO SOUTO  | PROFESSOR DA ESEQ  

A foto aqui reproduzida mostra o Liceu Nacional da Póvoa de Varzim, na sua for-
ma inicial, aquando da inauguração, em Outubro de 1952.
Passados escassos 7 anos, a Junta de Novas Construções para o Ensino Liceal e 
Técnico do Ministério das Obras Públicas abriu concurso para a adjudicação da 
empreitada de ampliação do Liceu.
Tal ampliação constou do prolongamento da fachada principal para poente, tor-
nando possível  a construção de novas salas de aula e outras instalações imprescin-
díveis para a criação dos  então designados 6º e 7º anos .
Eis que passados 60 anos, aguardamos nova ampliação com a construção do Pa-
vilhão Gimnodesportivo. Era para já ter começado, ouve-se a cada passo, sempre 
que do tema se fala.
Pode ser que estes trabalhos preparatórios e de prospeção do solo, que a imagem 
documenta,  indiquem o começo da obra a curto prazo.

Fica desta forma registado e para memória futura estes 
trabalhos iniciais, em dezembro de 2018

ou aluna da Eça de Queirós desde o 
10º ano. Estou atualmente no 12º ano 
e frequento o curso de Ciências e Tec-
nologias. Posso, com certeza, dizer que 
vir para esta escola foi uma das minhas 
melhores decisões. Moro em Mindelo, 

Vila do Conde, e talvez fosse mais fácil ter ido pa-
ra uma escola mais perto de casa, onde não teria 
de utilizar o metro todos os dias e acordar mais 
cedo. Mas eu não me arrependo! Se voltasse atrás 
faria a mesma escolha.
Logo no primeiro dia de aulas do 10º ano  fi quei 
fascinada com o ambiente envolvente. Desde 
os corredores ao pátio do lago, não esquecendo 
os “bichos” à beira da designada sala de estudo. 
Mas algo que me deixou boquiaberta, da primei-
ra vez que lá entrei, foi sem dúvida a biblioteca. 
Já o meu pai falava dela com um carinho especial 
quando relembrava os tempos dele na Escola Se-
cundária Eça de Queirós. 
Vim para esta escola, porque sabia que o ensino era 
de um qualidade incomparável. Queria tirar boas 
notas e concorrer ao ensino superior, com a certeza 
de que iria bem preparada. Mas acabou por ser isso 
e muito mais. Criei imensas amizades, fi z parte de 
projetos diversos, como é caso do Sarau Cultural, e 
concorri com uma lista presidida pela Joana Cam-
pos, também aluna do 12º ano, à Associação de Es-
tudantes. Sou atualmente vice-presidente. 
Digo, com orgulho, que saio daqui mais rica, com 
uma bagagem para a vida e que me vai ser útil para 
sempre. Em todo o tempo estamos a aprender e eu 
afi rmo que aprendi, não só nas aulas, mas com toda 
a gente que contactei, mesmo que tenha sido numa 
“conversa de corredor”. 
Falta pouco mais de três meses para acabar o ano. 
Em breve estarei noutro estabelecimento de ensino, 
a encarar pessoas desconhecidas,  mas sei que vou 
ser sempre bem-vinda à ESEQ. 
Por ter sido um sítio onde passamos mais tempo, é 
a nossa segunda casa. Além de uma escola é uma ex-
periência. E, como já disse noutras circunstâncias, 
quem veste a camisola da Eça nunca mais a tira.
Vou ter saudades.

A EÇA É UMA EXPERIÊNCIA
Alexandra Ponte | 12º E  
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A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NO PASSADO E NO PRESENTE
FERNANDO SOUTO  | PROFESSOR DA ESEQ  

A
MEMÓRIA DE GRATIDÃO
António Ferreira | ex-professor da ESEQ

Educação tem um peso enorme na 
evolução do universo. Se fi zermos uma 
analepse, recuando à antiguidade gre-
co-latina, antepassada da nossa cultu-
ra, e porque não, ao aparecimento dos 
primeiros seres humanos, há mais de 

dois milhões de anos, encontramos o “homo sa-
piens”, marcado pela capacidade de raciocinar. 
Foi este o  embrião da raça humana hodierna que 
a partir desta espécie foi evoluindo até  ao Ho-
mem do século XXI.
Recordo que antes do 25 de abril de 1974, havia 
uma disciplina que se chamava “Organização Po-
lítica e Administrativa da Nação”, obrigatória em 
todos os currículos, e de uma afi rmação inserta no 
preâmbulo, da qual nunca mais me esqueci: “O 
Homem é um ser eminentente social”. Já Aristó-
teles  afi rmava que o homem para viver isolado 
só se for bruto ou um Deus. Na verdade, por um 
lado o homem tem absoluta necessidade de agru-
par-se, de unir-se aos seus semelhantes para satis-
fazer as suas necessidades materiais e de cultura 
e fá-lo através de diversos vínculos: o familiar, o 
económico e o político, dentre outros; em contra-
partida o homem, desde que nasce e durante toda 
a sua existência, faz parte, simultânea ou sucessi-
vamente, de diversas instituições ou sociedades. 
Fixar-me-ei nas Instituições Educacionais e quero 
referir-me a duas que marcaram de forma indelé-
vel o meu percurso escolar e profi ssional, às quais 
expresso o meu mais profundo reconhecimento: 
a Instituição Franciscana, mormente o Colégio 
de Montariol, em Braga, e a Escola Secundária 
Eça de Queirós, na Póvoa de Varzim.
No Colégio de Montariol, sito na cidade de Bra-
ga, antiga “Bracara Augusta”, não só frequentei 
o ensino básico, a partir da escola primária, mas 
também iniciei a minha vida profi ssional ao ser-
viço da docência. O provérbio “De pequenino 
é que se torce o pepino” vinca a necessidade de 
moldar as crianças o mais cedo possível, relevan-
do a importância da educação, desde tenra idade. 
Foi aqui que os educadores e professores me in-
cutiram  hábitos de trabalho, adquiri uma cultura 

diversifi cada e abrangente, um gran-
de sentido de responsabilidade, cons-
truí a minha personalidade e aprendi 
“paulatim”,ou seja, pouco a pouco, os 
meus rudimentos de Latim (Sermo 
Latinus), a arte de ensinar e transmi-
tir valores, iniciando o meu primeiro 
trabalho profi ssional que abraçaria a 
vida inteira. Afi nal, como nos diz o 
fi lósofo Séneca “docendo discimus” e 
recordando o velho Hipócrates “Ars 
longa, vita brevis”,  aprendemos en-
sinando, mas a arte é longa e a vida é 
curta, daí devermos tirar proveito das 
coisas, no momento certo.
 A Escola Secundária Eça de Queirós 
(ESEQ) foi a outra Instituição mar-
cante na minha carreira profi ssional. 
Neste estabelecimento, durante mais 
de trinta anos, além da “santa docên-
cia”, abracei  múltiplas tarefas que me 
ajudaram a crescer. Escrevo à distân-
cia de cinco anos e a ESEQ, que foi 
a minha segunda casa, afi gura-se-me 
como a memória dum passado re-
cente  em que cumpri o meu destino: 
ensinar. Hoje  continuo a visitá-la, 
vangloriando-me com os seus êxitos. 
As instituições têm o selo da imorta-
lidade e abrangem o presente, o  pas-
sado e o futuro e por isso todos que 
por lá vão  passando,  fazem parte in-
tegrante da  “ESEQ”. Como afi rma  
Horácio, em relação à sua obra,“Exegi 
monumentum aere  perennius”, ou 
seja, “erigi um monumento 
mais duradouro que o bron-
ze, também todos os “ese-
quianos” vão tornando mais 
viva e prestigiada a ESEQ. 
De facto, citando um di-
to sentencioso de Cícero, 
“Litterarum radices amaras, 
fructus dulces”, as raízes são 

amargas, mas os seus frutos são do-
ces e  Fernando Pessoa, preclaro po-
eta, reitera ao longo da Mensagem a 
ideia de que  a dor é o preço da glória 
(“Quem quer passar além do Bojador 
/tem que passar além da dor”). 
Para terminar queria enfatizar o mo-
mento atual da Escola Secundária Eça 
de Queirós da Póvoa de Varzim. Cada 
ano a ESEQ tem vindo a subir degrau 
a degrau, “ad augusta per angusta”, ou 
seja, chegando à glória por caminhos 
difíceis, alcançando, através de feitos 
notáveis, um lugar de destaque no en-
sino básico e secundário. De facto, no 
ano escolar de 2017/18, a ESEQ atin-
giu os patamares de excelência, con-
quistando uma posição relevante, no 
panorama nacional das escolas públi-
cas, pelo que quero endereçar os para-
béns a toda a comunidade educativa, 
nomeadamente, à direção, ao corpo 
docente, discente e auxiliar e a todos 
aqueles que de algum modo contri-
buíram para que a ascensão da ESEQ, 
no âmbito nacional do desempenho 
das Escolas Básicas e Secundárias, se 
tornasse uma realidade. “Amor vincit 
omnia”, isto é, o trabalho com em-
penho, a responsabilidade e o amor à 
causa justifi cam o lugar honroso que 
alcançou, por isso reitero a minhas fe-
licitações.
“GRATULATIONES AD ESEQ”

Educação tem um peso enorme na 
evolução do universo. Se fi zermos uma 
analepse, recuando à antiguidade gre-

diversifi cada e abrangente, um gran-
de sentido de responsabilidade, cons-
truí a minha personalidade e aprendi 

amargas, mas os seus frutos são do-
ces e  Fernando Pessoa, preclaro po-
eta, reitera ao longo da Mensagem a 
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4.º Sarau Cultural da ESEQ realizou-
-se no dia 29 de março de 2019, no 
Auditório Municipal da Póvoa de 
Varzim.
Foram 26 os números apresentados, 
que tanto alegraram, como comove-

ram os espetadores que encheram o Auditório 
Municipal, durante aproximadamente duas ho-
ras, pais, amigos, colegas, professores e ilustres 
convidados. E mais lá coubessem…!

Muitos colaboraram para tornar 
este espectáculo possível. Desta-
cam-se os assistentes operacionais 
(Dores Alves, Conceição Lourenço, 
Leonor Silva e Carlos Maia Silva), 
os Professores (Arnaldo Pedro, Al-
bertina Anjo, Carlos Baptista, Car-
los Gomes, Isabel Moreira, Lucília 
Viana, Mª Conceição Lourenço, 
Mª João Niz, Paulo Ferreira, Paulo 
Viana, Sandra Oliveira) e os alunos 
(Joana Campos, Daniela Arteiro, 
Alexandre Gonçalves, José Vieira, 
Gonçalo Santos e Rui Neves). Ma-
ria Melo e Renato Costa criaram a 
conceção gráfi ca e Francisco Graça 
e a professora Ana Paula Mateus fi -
zeram a locução.
Uma palavra de agradecimento à 
Câmara Municipal da Póvoa de 
Varzim e à Escola de Música pela 
cedência das instalações.
Em meu nome e da professora Do-
res Silva (coorganizadora do even-
to), afi rmo que foi um orgulho ver 
“gente” tão brilhante desfi lar pelo 
palco, como se de verdadeiros “ar-
tistas” se tratassem.

Obrigada a todos os que colabora-
ram e parabéns aos ARTISTAS.

SARAU CULTURAL DA ESEQ | 2019
AUGUSTA FERREIRA | PROFESSORA DA ESEQ  

Thunder Rose - So�a Morim, Alexandra Ponte, Inês Ferreira, 

So�a CamposBateria, piano, viola e canto - "Demons" (Imagine Dragons)Bárbara Sá, Matilde FerreiraHip hop - "Sixteen shots”
Margarida RamosCanto – “Todas as ruas do amor” (Flor de lis)Rita Spínola, Ana PintoViolino - “Hungarian Dance” n.º5

Leonor Campos, Maria AraújoCanto e viola - "Don't look back in anger" (Oasis)Tiago EusébioTeatro – "Falando com a Casa Branca"Gonçalo CaldasPiano - "Warriors" (Imagine Dragons)Daniela Maia, Diana GomesCarolina BarbosaCanto – “Shallow” (Lady Gaga)
Raúl OliveiraCanto – “Anel de Rubi” (Rui Veloso)

So�a Morim, Francisco GraçaAlexandra Ponte, Inês FerreiraDiogo Leite
Viola, piano e canto – “Fix you” 

Shayenne OliveiraDança Contemporânea - " "Where is the real me" música 

Paralyzed dos NF

EncerramentoFrancisco Graça, Daniela BarrosPiano, Canto, Dança – “Can't help falling in love” (Elvis Presley)

Paralyzed dos NF
Paralyzed dos NF

Encerramento
EncerramentoFrancisco Graça, Daniela Barros

Francisco Graça, Daniela BarrosPiano, Canto, Dança – “Can't help falling in love” (Elvis Presley)

Piano, Canto, Dança – “Can't help falling in love” (Elvis Presley)

Inês Ferreira
Piano - "Bohemian Rapsody" 

Beatriz Santos, Carla Raposo,

Catarina Santos, Mariana Guimarães, Leonor Aguiar

Teatro - "A Ilha das Flores"

Mª Antónia Capela

“Love of my life” (Queen)

Francisca Campos, Sara Sinoni

Dança Hip-hop - “Girls revolution”

So�a Morim
Guitarra elétrica e canto – “Vanessa” (Del Water Gap)

Alexandra Calafate

Dança (ballet) - "La Bayadére" - segunda sombra

Mariana Santos, Margarida Moreira, So�a Marques

Inês Ferreira, Alexandra Ponte

Flauta, viola, piano e canto – “Make you feel my love” (Adele)

Estrela Esteves
Canto – “The Climb” (Miley Cyrus)

Liliana Wang
Declamação - “A partir de agora” (original)

Diogo Leite, Francisco Graça

Viola e Canto – “Best Part” (Daniel Caesar)

Joana Carvalho
Dança contemporânea, ao estilo da música "Hey little �ghter" - 

"murder song" (Aurora)

Rita Carrasco, Beatriz Pereira

Canto – “Rewrite the stars” (Anne-Marie & James Arthur)

Diogo Castanheira, Inês Ferreira

Guitarra elétrica e piano - "Epopeia" (original)

Amália Pereira, Ana Barata, Ana Torres, André Fernandes, 

Andreia Torres, Áurea Laranja, Beatriz Costa, Beatriz 

Ramos, Bruna Correia, Bruno Rosa, Catarina Ramos, Daniel 

Fernandes, Fátima Castro, Hugo Veloso, Mariana Morim, 

Marta Silva, Rafael Ferreira, Rita Melo, Sara Dias, So�a 

Campos, Telma Arteiro 

"12G OPUS ARTIS"
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N didos com declamações de poesia e 
entrega de missivas provenientes de 
amigos, namorados, admiradoras e 
admiradores secretos…tudo em nome 
da amizade e do amor. Estas missivas 
ou postais haviam sido colocados, dias 
antes, numa vistosa caixa de correio, 
pensada e elaborada pela associação de 
estudantes.
Foi um dia maravilhoso e inesquecível!
Mas para que tal acontecesse foi 
necessário aliar o nosso trabalho à 
sabedoria e orientaçao dos nossos pro-
fessores. Por tal facto, enviamos um 
agradecimento especial à professora de 
inglês, Ana Maria Andrade, à diretora 
da turma, Maria José Frutuoso, e ao 
diretor da ESEQ pelo apoio, incen-
tivo e ajuda  incondicional.
  Com esta comemoração alcançamos 
os objetivos a que nos propusemos, 
salientando  o clima de  amizade entre 
professores, alunos e funcionários da 
ESEQ.

No dia 14 de fevereiro, foi comemora-
do o dia de S. Valentim, vulgarmente 
conhecido como dia dos namorados.
Antes de prosseguir com a descrição 
do evento, relembremos que este dia 
acontece porque o Imperador Cláu-

dio II, dotado de grande perícia militar mas des-
provido de sentimentos, proibiu durante o seu 
reinado a realização de casamentos com o obje-
tivo de formar um grande e poderoso exército. O 
imperador argumentava que os jovens solteiros e 
sem laços familiares eram melhores soldados.
No entanto, um bispo romano, de nome Valen-
tim, ignorou as ordens do imperador e continuou 
a celebrar, em segredo, o casamento de jovens que 
o procuravam. Esta prática foi descoberta e Va-
lentim foi preso e condenado à morte. Enquan-
to estava preso, muitos jovens atiravam fl ores e 
bilhetes onde diziam que ainda acreditavam no 
amor. Entre estas pessoas encontrava-se Artérias, 
uma jovem cega, fi lha do carcereiro, que visitava 
Valentim com regularidade. Os dois acabaram 
por se apaixonar e, milagrosamente, a jovem re-
cuperou a visão. Antes de ser executado no dia 
14 de fevereiro, Valentim deixou um bilhete assi-
nado para a jovem,  “ do teu Valentim”.
Imbuídos por este espírito os alunos do 8º B e 
10.º B entregaram os seus corações ao trabalho 
para que este dia fosse um sucesso. Decoraram 
a nossa escola a preceito, com cartazes, postais e 
decorações diversas, todas elas  alusivas ao dia  de 
S. Valentim.
Organizaram também, uma feira de sabores onde 
não faltaram maravilhosas iguarias,  preparadas 
com carinho pelas dedicadas mãos dos nossos jo-
vens alunos. Ningém foi  esquecido, até mesmo  
os que pretendiam oferecer ou degustar um doce 
sem glúten e/ou sem lactose. Os menos atraídos 
por doces, puderam oferecer à sua cara-metade, 
à amiga, ou amigo, um postal, uma rosa, ou ti-
rar uma fotografi a enquadrada numa glamorosa 
moldura. Tudo foi  providenciado pelos alunos e 
disponibilizado na nossa renovada sala do aluno.
Durante o dia, nas salas de aulas, fomos surpreen-

Thunder Rose - So�a Morim, Alexandra Ponte, Inês Ferreira, 

So�a CamposBateria, piano, viola e canto - "Demons" (Imagine Dragons)Bárbara Sá, Matilde FerreiraHip hop - "Sixteen shots”
Margarida RamosCanto – “Todas as ruas do amor” (Flor de lis)Rita Spínola, Ana PintoViolino - “Hungarian Dance” n.º5

Leonor Campos, Maria AraújoCanto e viola - "Don't look back in anger" (Oasis)Tiago EusébioTeatro – "Falando com a Casa Branca"Gonçalo CaldasPiano - "Warriors" (Imagine Dragons)Daniela Maia, Diana GomesCarolina BarbosaCanto – “Shallow” (Lady Gaga)
Raúl OliveiraCanto – “Anel de Rubi” (Rui Veloso)

So�a Morim, Francisco GraçaAlexandra Ponte, Inês FerreiraDiogo Leite
Viola, piano e canto – “Fix you” 

Shayenne OliveiraDança Contemporânea - " "Where is the real me" música 

Paralyzed dos NF

EncerramentoFrancisco Graça, Daniela BarrosPiano, Canto, Dança – “Can't help falling in love” (Elvis Presley)

DIA DE S. VALENTIM NA ESEQ
Francisca  Faria Leonor | 10º B 

Entre 28 de janeiro e 28 de fevereiro, a 
ESEQ recebeu a exposição documen-
tal sobre o “Póvoa de Varzim Boletim 
Cultural “organizada pela Biblioteca 
Municipal Rocha Peixoto. 
No dia 28 de janeiro realizou-se a 
abertura da exposição com uma pales-
tra, em que participaram o diretor da 
escola, Eduardo Lemos, o Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim, Luís Diamantino, e a di-
retora do “Póvoa de Varzim Boletim 
Cultural”, Maria da Conceição No-
gueira (antigos professores da ESEQ).
A exposição esteve patente junto à bi-
blioteca Dr. Luís Amaro de Oliveira, 
com seis painéis e a coleção dos bo-
letins culturais pertencentes à ESEQ. 
Nesta exposição estão  retratados os 
60 anos de existência do boletim cul-
tural  e dos seus 50 volumes. 
Cada painel dá-nos a conhecer os di-
retores (Fernando Barbosa, Flávio 
Gonçalves, Manuel Amorim e Maria 
da Conceição Nogueira) e os autores, 
estando “representados os principais 
momentos da vida da revista, com 
destaque para a evolução do projeto 
editorial”, como referiu a atual dire-

tora.
O objetivo desta pu-
blicação é a divulga-
ção de todo o tipo de 
informação que enri-
queça a historiografi a 
da Póvoa de Varzim. 
Ao longo dos 60 anos 
de existência foi-se 
modernizando, no-
meadamente através 
da ilustração das ca-
pas,  da alteração do 
formato e da linha 
gráfi ca dos conteúdos. 

EXPOSIÇÃO “PÓVOA DE VARZIM 
BOLETIM CULTURAL”
CAROLINA REIS | 11º D 
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EDUCAR - A importância da participação dos pais e encarregados de educação na comunidade educativa
Alípio Torre  | PRESIDENTE APESEQ

ducar parece ser uma tarefa tão simples, 
para a qual muitos  pais não estão, de to-
do, preparados. Se após a notícia de que 
vamos ser pais, lemos livros, manuais so-
bre gravidez e parto, mas sobre educa-
ção, atitudes e comportamento poucos 

são os que se interessam sobre estas temáticas. E 
com a correria que a vida nos proporciona, mui-
to  pais e encarregados de educação lançam mão 
dessas responsabilidades, delegando em cima da 
escola e de outras instituições o dever de educar 
os nossos fi lhos. 
Vamos aos poucos abdicando do nosso dever (e 
até direito) de ter um papel ativo na formação e 
educação dos nossos fi lhos. 
À medida que os nossos fi lhos vão crescendo, vai 
decrescendo o número de encarregados de edu-
cação presentes nas reuniões, e a APESEQ – As-
sociação de Pais da Escola Secundária Eça de 
Queirós sente essa realidade de forma expressiva. 
Fica a dúvida: será que este alheamento vivido na 
ESEQ resulta da confi ança na boa organização e 
histórico que a escola exibe desde sempre, ou se-
rá que é a crescente desresponsabilização que os 
pais e encarregados de educação exibem na edu-
cação dos seus fi lhos? Pessoalmente, inclino-me 
para 50%-50%. 
Cada vez mais torna-se imperioso a participação 
ativa dos Pais e Encarregados de Educação, junto 
da escola. Não com o objetivo de arranjar pro-
blemas, de interferir no processo educativo, mas 
sim para em parceria obter uma optimização do 
percurso escolar dos nossos educandos, salvaguar-
dando valores e princípios para uma educação in-
tegral e um ensino público de qualidade. 
O empenho e ativismo de todos os pais e encar-
regados de educação farão, sem dúvida, uma me-
lhor ESEQ, voltada para um ensino público de 
maior qualidade e exigência, incutindo nos nos-
sos educandos um empenho extra que se refl etirá 
numa melhor formação académica e melhor pre-
paração pessoal e profi ssional. 
Se assim o fi zermos, o corpo docente sentir-se-
-á recompensado de todo o esforço e dedicação 

aplicados na comunidade educativa 
da ESEQ. De igual forma, se sentirão 
todos os membros dos órgãos socias 
da APESEQ.
Como podem os pais e encarregados 
de educação participar neste processo 
educativo?
-   De uma forma presencial em reu-
niões, sempre que convocados para o 
efeito.
-  Comunicando efi cazmente com os 
educandos sobre o que se está a fazer 
na escola, verifi cando os cadernos.
-  Utilizando o dia de atendimento 
dos directores de turma sempre que 
se deseje saber como está o educando 
a progredir, tanto no conhecimento 
cognitivo, como no comportamental.
-   Participando em todas as iniciativas 
que a APESEQ leva a efeito ao lon-
go do ano letivo (palestras, campanhas
de solidariedade, banco de livros, festa 
de encerramento, acções reivindicati-
vas, etc.)
As Associações de Pais e Encarrega-
dos de Educação destacam-se pela 
importância e peso que têm, quan-
do em bom funcionamento. Fazem-
-se representar em diversos órgãos de 
gestão, apropriam-se de informação, 
e cuidam em fazê-la chegar aos En-
carregados de Educação. O contrário 
também. Conhecem a opinião e difi -
culdades dos Encarregados de Educa-
ção, e dão a conhecer aos órgãos de 
gestão da escola.
Só esforço e empenho de todos os 
pais e encarregados de educação re-
sultará num melhor ensino público 
de qualidade, numa melhor forma-
ção académica e pessoal dos edu-
candos e sobretudo resultará num 
Portugal melhor para as gerações 
vindouras. 

Uma homenagem a Sophia de Mello Breyner

Uma estrela chamada Sophia,
apaixonada por poesia, 
conquistou com franqueza
a literatura portuguesa.

Infância passada,
memória presente,
obra armada
de história que sente.

Contos de silêncio intacto,
obras de memória esquecida,
murmurando pelo facto,
que nasceram naquela vida.

De “A Fada Oriana” a “Noite de Natal”,
marca qualquer leitor
de uma maneira especial,
repleta de amor.

Em 2004, a sua viagem termina,
descansa no Panteão.
Mas vive a sua ofi cina,
eternamente no nosso coração.

A VIAGEM DE SOPHIA
MATILDE CASTRO  | 9º E
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C
EM  DUAS ESTÁTUAS - A VOZ DO MAR
CONCEIÇÃO NOGUEIRA  | EX-PROFESSORA DA ESEQ

omo pessoa que nasceu, cresceu e ain-
da vive neste recanto do litoral, onde 
se ergue a fi gura bicentenária do Cego 
do Maio, olhando de um modo in-
fi nitamente ousado aquele mar, que, 
roubador de companheiros, o trans-

formou em perene herói pela valentia com que o 
enfrentava, não poderia manter-me indiferente à 
sua poderosa voz.
Cego do Maio, estátua de pedra, mas nela pal-
pita o amor destemido pelos “outros”, a audácia 
inaudita contra o “perigo”, o apreço pelas vidas 
“sem preço”.
Fernando Pessoa, outra estátua, muito perto, 
cuja brancura resultante da complexidade das 
diversas cores nos sugere a unidade dos diversos 
“eus” de Pessoa, poeta multifacetado.
Tanto o Cego do Maio como Fernando Pessoa 
nos remetem para o MAR.
Cego do Maio “salvando vidas”; Fernando Pessoa 
“alimentando vidas”.
Não é verdade que José Rodrigues Maio, o “Cego 
do Maio”, se tornou no nosso Herói Maior?
Não é verdade que nos sentimos com uma “al-
ma” mais portuguesa ao bebermos o Mar Salgado 
e com um espírito mais forte ao vibrarmos com a 
Ode Marítima?
Com toda a minha humildade, permitam-me que 
o diga, também eu ouço a “Voz do Mar”, tam-
bém eu sinto “A FORÇA DO MAR”, ao “ver” 
estas DUAS ESTÁTUAS com o “olhar” sempre 
novo de Caeiro, quer dizer, ao “ver” como se fos-
se sempre a primeira vez.

Ao longo de todos estes anos em que fui saltan-
do de escola em escola até chegar aqui, fui con-
frontada, frequentemente, com a pergunta “para 
que serve isto”? Fosse a propósito de gramática, 
de obras de leitura obrigatória, da expressividade 
de fi guras de estilo… de tudo o que fosse aula.
 Esta questão é cada vez mais frequente e sinto 

que sou pouco convincente ao dizer 
que somos o resultado de milhares de 
anos que nos precederam, que conhe-
cer o passado nos ajuda a conhecer a 
nossa essência, que é útil ler e perceber 
para além do que está escrito…
Decididamente, não me acreditam.
Tudo tem que ser óbvio, material 
e com um fi m determinado. O so-
nho, a sensibilidade, a refl exão, a 

imaginação… onde foram parar? Dei-
xaram de ter sentido? O “sonho” já 
não “comanda a vida”?
Confesso que nisto não percebo as ge-
rações atuais, mas, de alguma forma, 
também sou responsável por elas. Por 
isso, não vou desistir porque é muito 
bom acreditar que “Pelo  sonho é que 
vamos…”

“MAS PARA QUE SERVE ISTO”?
ISABEL MAIO | PROFESSORA DA ESEQ

Fotografia de José Alberto Nogueira



T

12

12

EC
OS

  2019

No século XVII, o padre António Viei-
ra, com o “Sermão de Santo António 
aos Peixes”, tece duras críticas à socie-
dade da época, uma sociedade onde o 
tráfi co de escravos era enorme e havia 
um grande desrespeito para com os 

nativos do chamado “Novo Mundo”. 
E hoje?  Hoje é provável que, em certo sentido, o 
número de escravos seja maior, o desrespeito pe-
los índios continue e a corrupção tenha  atingido 
proporções lastimáveis.
Hoje, no séc. XXI, tal como acontecia no séc. 
XVII, a nossa sociedade pode ter evoluído a nível 
tecnológico, a nível científi co, a nível  da medici-
na, mas no que a valores morais diz respeito, não 
evoluiu tão positivamente como seria desejável. 
É verdade que a escravatura está constitucional-
mente abolida, é verdade que já foi eleito um 
presidente afro-americano nos EUA, é verdade 
que num país bastante católico como a República 
da Irlanda foi eleito um primeiro-ministro com 
ascendência indiana e é também verdade que 
num país assolado pela ditadura militar durante 
décadas, foi eleito, no início deste século, um 
presidente que era um ex-metalúrgico, sem curso 
universitário. 
Mas, todos estes factos resultaram, posterior-
mente, numa regressão mundial, pois a escra-
vatura ainda  apresenta em países em vias de  
desenvolvimento, números bastante elevados. O 
referido  presidente dos EUA foi substituído por 
um candidato  que fomentou a sua campanha 
através do discurso de ódio, na Irlanda a extrema-
direita tem vindo a crescer, tal como em toda a 
Europa, e no Brasil acabou de ser eleito presi-
dente, um candidato por muitos considerado de 
orientação  fascista. Daí, do meu ponto de vista, a 
sociedade a nível moral e a nível do progresso do 
ser humano enquanto ser intelectual não evoluiu 
como, efetivamente, deveria ter evoluído. De-
veríamos  hoje viver num mundo livre e de aceita-
ção, mas estamos a caminhar no sentido oposto.
Para fi nalizar, eu penso que o trabalho que foi 
feito pelo Padre António Vieira no séc. XVII, de-

GO VEGAN
JOÃO LEONOR  | 12º E

veria ter contribuído  para o progresso 
da sociedade. Temo que estejamos a 
regredir. 
O mundo e a humanidade, talvez 
precisem de “outro” Padre António 
Vieira. 

Tenho pena ao que isto tem chegado, 
Deveriam saber que matar um animal 
é errado,
Se ainda fosse por necessidade…
Mas todos sabemos que isso não é ver-
dade

Quer seja grande ou pequeno, com 
penas ou não,
Todos têm o direito a viver, sem ex-
ceção
Quanto tempo vão demorar a fazer a 
conexão
Entre o ser maravilhoso e aquilo a que 
chamam de refeição?

Pelo simples ato de comprar,
Todos estão a compactuar,

Quer queiram, quer não,
Com esta opressão

Vou continuar a falar disto, até à 
exaustão,
Enquanto animais estiverem sujeitos à 
escravidão,
Não justifi quem os vossos atos pela 
tradição…
A única coisa de que precisamos dos 
animais é o Perdão!

Cada um de vós é um cidadão
São os responsáveis pela próxima evo-
lução
O que precisamos, neste momento, é 
de união
Para ultrapassarmos esta situação!
Ou contribuem para a construção
De uma nova civilização,
Ou conduzem-nos até à extinção.

Isto não é nenhuma teoria da conspi-
ração
Só espero que a única solução
Não seja uma pena de prisão
A quem recusar ter compaixão

Já estou a terminar, 
E peço a vossa atenção:
Queria deixar esta ideia no ar
E apelar à introspeção…
Isto não é uma questão
De eu querer ter razão
Nem uma repreensão
É uma questão de ter coração.
E uma contribuição
Para a vossa formação
Como seres humanos que são

Se este poema conduzir alguns à ação 
Nem que seja uma dezena
Já terá cumprido a sua missão
E tudo terá valido a pena

SOCIEDADE E A (FALTA DE) EVOLUÇÃO
GONÇALO ANGEIRAS| 11º L
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I Neste  texto não abordarei a tradicio-
nal questão acerca da quantidade de 
livros que se lê. É consensual que por 
muito que se leia será sempre pouco.  
A importância da leitura também nos  
é constantemente transmitida através 
do ensino e dos  media. Sendo mui-
to difícil negar os impactos positivos 
que o ler acarreta, desde a cultura que 
se adquire, até à criatividade e imagi-
nação que só os livros nos permitem 
desenvolver.
O problema, para mim, está na forma 
como se lê.
Gostava de ter vivido no tempo em 
que a leitura era uma experiência para 
partilhar e não uma  forma de isola-
mento, ou uma mera obrigação im-
posta pelo Ministério da Educação 
aos alunos.
Hoje, a leitura é publicitada como 
uma forma de nos desligamos dos 
problemas do quotidiano e afastarmo-
-nos  da monotonia do dia-a-dia e das 
pessoas.
Apesar de ser verdade  tudo o que foi 
anteriormente dito, penso que a lei-
tura deveria ser explorada também 
como forma de convivência. Para 
cumprir este objetivo de conviver é es-
sencial que os textos sejam lidos em 
voz alta. O assombro, a exclamação a 
interrogação de quem declama e o in-
teresse de quem escuta transfi guram 
por completo a nossa perceção de de-
terminada obra. Para mim, um sorri-
so, uma lágrima, um comentário, um 
sentimento despoletado pela escrita 
no leitor são mais expressivos e valem 
muito mais do que a beleza, a arte e o 
engenho, presente numa obra.
Destaco um dos muitos  benefícios 
que a leitura em voz alta traz para 

quem lê e que é, o de treinar a dicção. 
Esta característica assume uma impor-
tância enorme, tendo em conta a va-
lorização crescente da capacidade de 
falar em público e  no mercado de tra-
balho. Para quem ouve potencia o cli-
ma  de confi ança, dado que o ouvinte 
é incentivado a expor as suas opini-
ões sobre o que ouviu e a manifestar 
os seus interesses pessoais. Na atuali-
dade, é importante termos uma visão 
crítica sobre o mundo que nos rodeia 
e apresentar opiniões, permitindo-nos 
ser mais ativos social e civicamente.
Em suma, deveríamos fomentar a lei-
tura como uma experiência partilha-
da, uma vez que acarreta benefícios 
para todos, como por exemplo a cons-
trução de relações humanas  consti-
tuindo um acto de amor, de carinho 
e de partilha. É ainda um gesto altru-
ísta que torna a literatura acessível  a 
todos. Afi nal, a função da literatura é 
derramar pelas nações, um ensino fá-
cil e uma instrução intelectual e moral 
capaz de revolucionar positivamente 
os nossos dias. Resumindo, a leitura 
em voz alta deve ser incentivada para 
que tomemos consciência que a lite-
ratura não está tão desligada do quo-
tidiano como tendemos a pensar, ao 
invés, é refl exo da vivência do autor e 
quando contextualizada constitui um 
importante depósito de informação 
histórica.

nicialmente, quando nos foi proposta a 
tarefa de decidir com qual dos heteróni-
mos/ortónimo de Pessoa mais nos iden-
tifi cávamos, exclui, quase de imediato, 
Álvaro de Campos. Comecei, então, a 
ponderar sobre qual escrever. Por um la-

do, sentia que o tom melancólico do ortónimo 
não era o que mais se destacava para mim. Por 
outro lado, agradava-me a simplicidade de Caei-
ro, mas sabia que também não era o Mestre que 
mais me cativava. Mesmo Ricardo Reis, cuja fi -
losofi a de vida admiro, é, talvez, demasiado ra-
dical nos ideais que defende para que o consiga 
entender. 
Deste modo, apercebi-me que, para meu espanto, 
era Álvaro de Campos que mais me tinha marca-
do. Quando, uma ou duas semanas atrás, iniciá-
mos a leitura da ode triunfal, a obra foi recebida, 
da minha parte, com alguma relutância e até de-
sagrado, confesso. Todas aquelas interjeições, ex-
clamações e onomatopeias ultrapassavam o limite 
de intensidade e euforia que eu conseguia supor-
tar numa aula às oito e meia da manhã. Mas, uma 
vez terminado o estudo da fase futurista do hete-
rónimo vanguardista, o meu interesse começou a 
crescer. Quando, numa tarde de sábado, estava a 
ler o poema “Que noite serena!” e chego ao últi-
mo verso em que o sujeito poético deseja não se 
lembrar de nada, uma vez que a memória da in-
fância pode ser dolorosa, pedindo “Por amor de 
Deus, parem com isso dentro da minha cabeça”, 
estas palavras comoveram-me. Comoveram-me 
de uma maneira que eu não estava à espera, não 
porque me pudesse identifi car a nível pessoal com 
o que dizia, mas porque aquela simples junção de 
letras transmitia uma dor profunda e que eu jul-
gava inexplicável.
Mas o que me deixa sem palavras no meio de tu-
do isto é que nem Caeiro, nem Reis, nem Cam-
pos chegaram de facto a existir. Ninguém lhes 
tocou ou ouviu a sua voz e nem sabemos ao certo 
qual a sua aparência. Quem sustenta a genialida-
de de todas estas personalidades  é uma e uma só 
pessoa, Fernando Pessoa.                                     

ÁLVARO DE CAMPOS... PARA MEU ESPANTO!
MARIANA SANTOS  | 12º E

ELOGIO À LEITURA EM VOZ ALTA
RUI RAMOS  | 11º I
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o seu tema central.
Considerei, pois, imprescindível assi-
nalar neste jornal da escola a comem-
oração deste centésimo trigésimo 
aniversário. Afi nal, para além de um 
dos maiores ícones da literatura por-
tuguesa, o autor é também o patrono 
desta escola e natural desta cidade. De 
facto, Eça nasceu numa casa da Praça 
do Almada, sendo, nas palavras do 
próprio “apenas um pobre homem da 
Póvoa de Varzim”.
Como já referi, o romance é estudado 
nas aulas de Português do décimo 
primeiro ano de escolaridade. Além 
de nos cativar com as suas intrigas, 
satiriza em paralelo a sociedade con-
temporânea do autor. Infelizmente, 
na época em que foi publicada, a obra 
não foi bem aceite por parte da crítica 
e do público. Como se costuma dizer, 
Eça estava “à frente do seu tempo”, 
sendo que, só anos depois da sua 
morte é que Os Maias teve o devido 
reconhecimento.

á alguns dias, deparei-me com um 
artigo de jornal intitulado “Tudo o 
que tenho no saco: Eça e Os Maias”.
Tendo analisado a obra nas aulas de 
Português do décimo primeiro ano, 
não pude deixar de me sentir tentado 

a saber mais sobre a notícia em questão.
O artigo anunciava uma exposição com o mesmo 
nome, realizada na Fundação Calouste Gulben-
kian, em Lisboa. Título esse que foi retirado de 
uma carta de 1881, em que Eça escrevia ao seu 
amigo Ramalho Ortigão contando que tinha “o 
romance praticamente pronto”. Decidira fazer 
“não só um romance, mas um romance em que 
pusesse tudo o que tenho no saco”.
A exposição decorreu entre 30 de novembro e 18 
de fevereiro e aí foram mostrados vários trabalhos 
do autor, fotografi as, pinturas, caricaturas, bem 
como objetos do espólio pessoal do escritor. Con-
tudo, Os Maias foi o foco principal da exibição.
Passaram-se 130 anos desde a publicação des-
ta obra, considerada “magnum opus” de Eça 
de Queirós e uma das mais importantes obras 
da literatura portuguesa. Esta foi a motivação 
para a realização da exposição e, naturalmente, 

130 ANOS DA PUBLICAÇÃO DE “Os Maias”
PEDRO CORREIA  | 12º F
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Edição Casino da Póvoa

CORRENTES D’ESCRITAS NA ESEQ
ana paula mateus  | professora da eseq

No âmbito do festival literário das 
Correntes D’Escritas, a ESEQ rece-
beu a visita dos escritores Teolinda 
Gersão, Carlos Quiroga, Joel Neto e 
Milton Hatoum, no dia 22 de feverei-
ro, pelas 10h.00.
No auditório da escola, os escritores, 
sob o mote de um verso de Sophia de 
Mello Breyner Andresen - “Aprendi a 
viver em pleno vento”-, conversaram 
com alunos do 12º ano sobre a infân-
cia e experiências pessoais, percursos 
escolares, descoberta da literatura e de 
autores de referência, bem como da 
fruição e da importância da escrita e 
da leitura.
Terminada a sessão, os escritores ti-
veram a oportunidade de ver, nos 
corredores da escola, a exposição de 
fotografi a “Retrospectiva”, dos fo-
tógrafos José Carlos Marques e Rui 
Maio Sousa, representando locais e 
autores  fotografados ao longo das 
várias edições do festival Correntes 
d’Escritas.
Presente nesta atividade esteve o Ve-
reador da Educação e da Cultura, Dr. 
Luís Diamantino, ex-aluno e ex-pro-
fessor da Escola Secundária Eça de 
Queirós.

Na cerimónia do Quadro de Exce-
lência 2017/2018, foi apresentada a 
obra POST-SCRIPTUM, que pu-
blica uma seleção de textos produzi-
dos no Clube de Escrita Criativa da 
ESEQ, com ilustrações dos alunos do 
12º ano do curso de Artes Visuais.
Com a coordenação dos professores 
Ana Paula Mateus e Arnaldo Pedro, 
a publicação tem o objetivo de incen-
tivar a escrita criativa e a ilustração, 
premiando a qualidade de trabalhos 
originais.

POST-SCRIPTUM, 
a Excelência da Criatividade
ana paula mateus  | professora da eseq
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SIMPLES REFLEXÕES? TALVEZ NÃO
ALICE ANDRADE | patrícia sencadas  | 11º C

tualmente, é muito habitual um alu-
no lutar por obter uma determinada 
classifi cação nas provas de avaliação, 
estudando diariamente para que a sua 
nota, tão desejada, se concretize.
Deste modo e durante vários meses 

todas as classsifi cações obtidas  por nós, adoles-
centes, podem defi nir o nosso futuro. Mas, afi nal, 
como é que um simples número defi ne todo  o 
nosso trabalho e dedicação? Será que um 15 ou 
um 18 simboliza o que realmente sabemos?
São estas simples classifi cações, e  no entanto, 
difíceis de conseguir, que depois determinam a 
nossa entrada para a universidade. E de seguida,  
determinarão o nosso futuro profi ssional.
Mas, supostamente não deveríamos vir a  exer-
cer uma profi ssão  de que realmente gostamos e 
não uma que acabou por ser ditada pela média de 
aproveitamento  escolar?
Esta constatação causa-nos uma enorme revolta 
interior, pelo que, no fi nal de contas nem todo o 
nosso suor, esforço e dedicação são recompensa-
dos. Nem todas as horas de estudo são sufi cientes 
para que na hora H, isto é, no momento de ava-
liação, podermos mostrar a matéria toda que es-
tudamos, numa simples folha de papel. Assim, 
o nosso sistema de ensino resume-se a decorar e 
“despejar” a matéria no momento do teste. No 
fi nal de tudo, acabamos por, realmente, não saber 
verdadeiramente os conteúdos.
Porquê  “despejarmos”  a matéria?
Porquê se realmente ninguém nos ensina o que 
é a vida, como devemos viver, mas sim o que o 
estado pensa ser melhor para todos nós? Deste 
modo, saímos da escola sem estarmos preparados 
para a vida.
O sistema de educação que tem, supostamente, 
por base ensinar-nos diversas disciplinas, acaba 
por não nos ensinar o que precisamos de verdade, 
saber viver.

PARA UMA ESEQ (CADA VEZ MAIS) INCLUSIVA
Ana Maria Figueiredo, Daniela Correia, Elvira Carneiro | Professoras de Ed. Especial

“É bom sermos diferentes, mas não é bom 

sermos desiguais”

No âmbito da legislação atual e 
dos referenciais que preconizamos, 
procuramos caminhar para uma es-
cola (cada vez mais) inclusiva. Neste 
sentido, temos desenvolvido ativi-
dades e estratégias para que todos os 
alunos se sintam bem e gostem de es-
tudar nesta escola.
Olhar para a nossa escola, estar dis-
ponível para ouvir, integrar, interagir, 
perceber uma mensagem que, não 
sendo nova, tem hoje uma outra ex-
pressão balizada pela legislação, que 
prevê o Perfi l dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória (Despacho 
n.º 6478/2017, 26 de julho), a Au-
tonomia e Flexibilidade Curricular 
(Despacho n.º 5908/2017, de 5 de 
julho) e a Educação Inclusiva (Decre-
to-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho), o 
Decreto-Lei n.º 55 de 6 de julho, en-
tre outras publicações que nos mobi-
lizam para a diversifi cação de práticas 
educativas e, consequentemente, para 
uma melhor educação. 
O grupo de Educação Especial cola-

bora para que a ESEQ, mantendo a 
sua identidade de excelência, inovação, 
qualidade, seja também reconhecida 
pela sua atuação educativa para que 
TODOS OS ALUNOS participem e 
se sintam num ambiente humanista, 
de respeito mútuo e de cidadania. O 
contexto faz toda a diferença, para 
que todos sejam acolhidos, incluídos 
e valorizados. Participação em diversas 
atividades na escola, nas salas de aula, 
no desporto escolar e na comunidade, 
são exemplos do trabalho que todos os 
dias se desenvolve na ESEQ.
Observar o que fazemos, o que 
podemos melhorar, avaliar em que 
parte do caminho e do processo de 
construção de uma escola mais in-
clusiva nos encontramos é urgente e 
inadiável. Saibamos, cada um de nós, 
dar o seu contributo, dentro e fora dos 
muros da escola, para que consigamos 
combater as desigualdades e respeitar 
a diversidade, com respeito por todos 
e por cada um! A educação inclusiva 
constitui uma oportunidade para que 
todos possam conviver e benefi ciar da 
riqueza que a diferença nos traz.

1515

O grupo de Educação Especial cola-O grupo de Educação Especial cola- riqueza que a diferença nos traz.riqueza que a diferença nos traz.
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ESEQ iriam absorver muita da minha 
energia e do meu tempo. Percebi logo, 
que tinha de aprender depressa,  conhe-
cer e dominar todas as matérias pois, só 
assim, poderia criar o meu próprio es-
paço e autoridade sufi ciente para ter o 
respeito daqueles que dirigia.  
O Projeto Educativo é de certa forma 

um documento norteador da vida or-

ganizacional da ESEQ. Como avalia 

a forma e a motivaçao dos professores 

em executar esse projeto, ao longo des-

tes 25 anos ? 

Penso que o projeto educativo da ESEQ 
pouco se modifi cou ao longo das últi-
mas décadas. Na verdade, sempre me 
lembro de na ESEQ todos trabalharem 
para se obter o maior sucesso e educa-
tivo e os melhores resultados escolares. 
A estes dois velhos objetivos podíamos 
juntar a ânsia por maior autonomia, 
o absoluto respeito pelos valores da 
transparência e da prestação de contas, 
enfi m, como os objetivos e valores são 
simples e claros, não tendo perdido atu-
alidade, os professores e toda a comu-
nidade educativa aderem aos mesmos 
com naturalidade e simplicidade. Posso 
afi rmar, sem qualquer possibilidade de 
ser desmentido, que os professores da 
ESEQ interiorizaram bem o “Projeto 
Educativo” e sempre estiveram empe-
nhados em o concretizar, como se vê 
pela enorme quantidade de atividades 
que a ESEQ leva a cabo e que o plano 
anual de atividades dá visibilidade. Isso 
só prova a enorme motivação, empenho 
e ambição dos docentes para dar cum-
primento aos objetivos do projeto que 
guia a escola.
É indiscutível a importância da par-

ticipação dos pais e encarregados de 

educação na vida da escola. Que es-

tratégias foram seguidas para uma 

maior e efetiva participação?

A nossa ação junto dos pais e encarrega-
dos de educação sempre se pautou pela 
transparência e pela prestação de contas. 
E foi sempre neste ambiente de transpa-
rência que ouvimos os pais, chamando-
-os à ESEQ ou recebendo-os sempre 
que o solicitam, escutando as suas preo-
cupações e tentando responder aos seus 
anseios. A participação dos pais na vida 
da ESEQ processa-se a dois níveis: a ní-
vel institucional, os representantes dos 
pais dos alunos participam nos vários 
órgãos e estruturas e, a nível individual, 
os pais recebem informações e infor-
mam a escola dos aspetos mais relevan-
tes para a educação dos fi lhos, acompa-
nham e gerem os respetivos percursos 
educativos, articulam com os diretores 
de turma e os outros serviços medidas 
a implementar, etc. Os pais têm tam-
bém participado ativamente na vida da 
Escola através da respetiva associação, 
que organiza atividades e eventos de 
caráter cultural, recreativo e formativo, 
nas quais participam pais, professores, 
alunos e funcionários. Saliento o impor-
tante projeto – Banco de troca de ma-
nuais escolares – desenvolvido durante 
anos, pela associação de pais.
Todos os anos é publicado um ranking 

das escolas dos ensinos básico e secun-

dário, de acordo com as notas dos exa-

mes nacionais. Como tem sido a evolu-

ção da ESEQ ao longo dos últimos anos, 

nomeadamente neste último de 2018 ?

O ranking das escolas é elaborado pe-
los órgãos de comunicação social, tendo 
por base os resultados dos alunos nos 
exames e provas nacionais. Os resulta-
dos dos alunos da ESEQ têm evoluído 
positivamente nos três últimos anos, 
quer na classifi cação média, quer na po-
sição relativa às restantes escolas.

ecuando a Junho de 1994, pode des-

crever-nos as circunstâncias e moti-

vações que estiveram na base da sua 

candidatura ao cargo de presidente 

do conselho diretivo?

Em 1994, estava colocado na ESEQ, 
como professor destacado, uma vez que pertencia ao 
quadro da Escola Secundária Martins Sarmento, de 
Guimarães. Portanto, até ao início do ano civil de 
1994, nunca tinha passado pelo meu pensamento 
a ideia de vir a dirigir a ESEQ, ou qualquer outra 
escola. Todavia, em março de 1994, pouco depois 
do professor Luís Diamantino ter saído do conselho 
diretivo para ingressar na Câmara Municipal, can-
didatei-me ao seu lugar de vogal e fui eleito. Estive 
como vogal de abril até junho de 1994, altura em 
que foi necessário eleger o novo conselho diretivo 
para o mandato de 1994/1996. Nessa altura, e uma 
vez que a então presidente, professora Teresa Prati-
nha e a sua equipa não iriam apresentar candidatura 
e porque tinha algumas ideias sobre a gestão da es-
cola, resolvi apresentar-me a eleições, com uma lista 
composta pelos professores António Maia Santos, 
José Alberto Moreira, Fernanda Duarte Castro e 
Maria Fernanda Oliveira.
A lista oponente era encabeçada pelo professor Ar-
tur Pereira e completada pelas professoras Filomena 
Pacheco, Maria José Frutuoso, Cândida Leite e Isil-
da Galiza.
Que  prioridades  estabeleceu, nessa altura,  para 

a gestão e direção da Escola?

Nessa altura davam-se os primeiros passos na utili-
zação de computadores para a gestão administrati-
va. Nos serviços administrativo, não existia um úni-
co computador, tudo era feito manualmente ou em 
máquina de escrever. Os horários eram construídos 
manualmente e todas as listagens eram elaboradas 
nas velhas máquinas de escrever. 
Percebi que era urgente organizar a escola e moder-
nizar os serviços, mas também percebi muito cedo 
que a minha relativa juventude (ainda me faltavam 
umas semanas para fazer 32 anos), a minha inexpe-
riência de gestão, quer pedagógica, quer adminis-
trativa e o facto de não ser professor do quadro da 

25 ANOS NA LIDERANÇA DA ESEQ | De Presidente do Conselho  Diretivo  a  Diretor
Entrevista conduzida pelos alunos Gonçalo Azevedo e Marta Vagaroso |12º C

R
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Ao programa inicial foi acrescentando outros  ob-

jetivos e outras ambições. Em termos de balanço 

destes 25 anos o que mais o realizou como diretor ? 

Poderia desfi ar aqui muitos objetivos e projetos que 
a ESEQ alcançou e que me realizaram enquanto di-
retor. Apontarei alguns que considero importantes. 
Assim, durante os primeiros mandatos, destaco as 
importantes e vastas obras de benefi ciação do edifí-
cio e dos espaços exteriores, realizadas em simultâ-
neo com uma importante modernização (pelo uti-
lização de plataformas e suportes informáticos) de 
todos os serviços de apoio à gestão administrativa.
Depois, é de sublinhar a participação no primeiro 
modelo de avaliação externa das escolas ao qual se 
seguiu a assinatura do primeiro contrato de auto-
nomia e, mais tarde, a primeira escola secundária 
pública a conseguir certifi cação de um sistema de 
gestão da qualidade.
Durante este longo período, penso que também foi 
muito importante a defi nição de metas e objetivos 
muito claros e bem entendidos e assumidos pela 
comunidade educativa, de forma a tornar a ESEQ 
uma referência no panorama nacional, quer ao nível 
da organização quer, sobretudo, ao nível dos resul-
tados e do sucesso escolar. 
Ao longo dos sucessivos mandatos procurei gerir a 
ESEQ respeitando a sua cultura e o prestígio de es-
cola centenária com provas dadas. Ou seja, procurei 
modernizar sem beliscar o capital educativo e insti-
tucional construído ao longo de décadas. 
Naturalmente, a minha intervenção externa en-
quanto diretor, nomeadamente no Conselho das 
Escolas, também me tem realizado e, modéstia à 
parte, prestigiado a ESEQ.
E o que falhou ? 

O único objetivo pelo qual a Escola se empenhou e 
que, volvidos todos estes anos, me deixa insatisfeito 
por perceber que pouco avançamos, foi o objetivo 
do reforço da autonomia. Penso que neste âmbito, 
por razões absolutamente exteriores à ESEQ (da res-
ponsabilidade da administração central) e contrárias 
à nossa vontade, se avançou muito pouco.
Que projetos pretende levar a cabo neste presente 

mandato de gestão?

O projeto mais importante a levarmos 
a cabo será, penso eu, a construção e a 
disponibilização à comunidade escolar 
de um pavilhão desportivo, oferecido 
pela autarquia.
O que é para si ser diretor? É sobretudo 

tomar decisões pedagógicas, de nature-

za administrativa e fi nanceira? Como 

é um dia de trabalho do diretor?

É tomar decisões de todo o tipo, aos 
mais diversos níveis. É, por um lado as-
segurar o funcionamento quotidiano da 
escola e, por outro, pensar, decidir ou 
participar em decisões de caráter mais 
amplo, junto das entidades com respon-
sabilidade no sistema educativo. Há a 
parte mais “aborrecida” que passa pela 
redação de documentos e preenchi-
mento de formulários e outras burocra-
cias. É interagir como muitas pessoas 
diferentes, é resolver os mais variados 
problemas e responder aos alunos, aos 
funcionários, aos professores, aos pais, 
à administração educativa e a todo o 
tipo de entidades e instituições. É pen-
sar estrategicamente, a médio prazo, 
estabelecer metas e objetivos, é circular 
pelas instalações e ver o estado do edi-
fício e dos jardins, 
enfi m, muitas e va-
riadas situações que 
me absorvem muito 
tempo e energia mas 
que também me de-
safi am e me permi-
tem manter o gosto 
pelo que faço, há 25 
anos. 
A ESEQ é uma es-

cola centenária que 

ao longo da sua 

história teve na di-

-reção dezenas de 

professores. 

O registo de 25 anos contínuos, no 

cargo que ora exerce, constitui um re-

corde. Atribui algum signifi cado a este 

facto?

 Nunca pensei a sério nesta questão. As-
sim, de repente, penso que não haverá 
nenhum signifi cado especial que não 
seja o facto de ter iniciado cedo estas 
funções, me ter entusiasmado e, de al-
guma forma, de me ter apaixonado pela 
ESEQ. 
Sente falta de ser professor a tempo 

inteiro?

Ao longo de todos estes anos, há mo-
mentos em que recordo com saudade as 
funções de professor de Geografi a, que 
desempenhei durante cerca de dez anos. 
Também penso que, mais dia, menos 
dia, chegará o momento em que vol-
tarei às minhas funções exclusivamente 
docentes. Todavia, não sinto ainda a 
“falta” de ser professor a tempo inteiro. 
Uma palavra para defi nir a Escola   

Secundária Eça de Queirós.

Acho que não posso conter a defi nição 
da ESEQ numa única palavra, se fos-
se numa frase, diria: A CASA ONDE 
NOS SENTIMOS FELIZES.  

segurar o funcionamento quotidiano da segurar o funcionamento quotidiano da 
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nos cartazes das sucessivas edições do 
Concurso de Vídeo Escolar, e que nos 
remete para a escola em que acredita-
mos, isto é, um espaço afetivo onde as 
necessárias práticas letivas destinadas 
a facilitar o sucesso académico dos 
alunos não sejam inibidoras de uma 
outra forma de olhar os currículos, 
perscrutando-lhes sentidos originais e 
criativos. 
O clube de cinema 8 e meio tentou 
impor uma marca autoral no que 
concerne à forma como vai gerindo 
os projetos lançados. Pensamos que 
talvez a caraterística mais distintiva da 

gestão do seu quotidiano esteja pre-
cisamente nesta vontade de dialogar 
com o exterior, ultrapassando as bar-
reiras físicas e simbólicas dos muros 
da escola. Está inscrita no ADN deste 
clube a vontade, de que a partir do 
valioso espólio do cinema, seja pos-
sível fazer novos amigos, na forma de 
uma comunidade alargada de pessoas 
que partilhem do interesse pelo resgate 
das memórias desta arte centenária, 
tornando-as presentes e irradiadoras 
de novos sentidos. Se o conseguirmos, 
parte importante da nossa missão es-
tará alcançada.

inema não é para entreter, 
é para fazer sonhar.”

 Win Wenders

Continua em desenvolvimento na Escola Se-
cundária Eça de Queirós a missão que o clube de 
cinema 8 e meio abraçou em 2005, e que consiste 
em promover a literacia visual e a educação fíl-
mica dos alunos da ESEQ, essencialmente através 
da divulgação e estudo de obras de referência 
do património cinematográfico mundial. Com 
efeito, ao longo destes anos de funcionamento, o 
clube de cinema apresentou já um variado leque 
de filmes e realizadores, que dado o seu caráter 
fortemente autoral, estão naturalmente ausentes 
das plataformas dedicadas ao entretenimento, 
pelo que a obrigação de os dar a ver assume 
uma necessária urgência. Convém abrir aqui um 
parêntesis, referindo que a adesão da ESEQ ao 
Plano Nacional de Cinema tem potenciado esta 
forma de encarar a 7ª arte como um instrumento 
pedagógico de incremento do conhecimento e da 
cultura, visando a criação de públicos informados 
e críticos, aptos, portanto, a decifrar as narrativas 
presentes nos objetos fílmicos visitados. 
Uma outra vertente do clube de cinema 8 e meio 
prende-se com a organização do Concurso de 
Vídeo Escolar 8 e Meio. Com a 13ª edição lan-
çada em finais de março, este projeto tem estabe-
lecido uma interessante plataforma de divulgação 
do trabalho de jovens realizadores, tendo alguns 
deles, inclusive, dado continuidade a estas ex-
periências adolescentes, evoluindo para uma visão 
mais amadurecida, que tem marcado presença 
em festivais de cinema de referência. O facto de 
o Concurso de Vídeo Escolar ser a “casa” onde 
tantos alunos debutam na realização é indisfarça-
velmente motivo de orgulho e um estímulo para 
que ano após ano nos reinventemos, no sentido 
de continuar a oferecer este espaço de cidadania 
e de liberdade criativa. Realiza o teu Sonho é jus-
tamente o slogan que orgulhosamente exibimos 

REALIZA O TEU SONHO
LUÍS NOGUEIRA  | CLUBE DE CINEMA 8 E MEIO
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Kevin Cunha, ex-aluno do curso de Artes Visuais 
da ESEQ, venceu o 12º Concurso de Vídeo Es-
colar 8 e Meio com o fi lme “La Fôret”. O clube 
de cinema 8 e meio foi ouvi-lo.

Obtiveste o 1º Prémio no 12º Concurso de 
Vídeo Escolar 8 e Meio. Que signifi cado teve 
para ti esta distinção?
De facto, fez-me sentir bastante orgulhoso. Esta-
mos a falar do primeiro prémio de um concurso 
nacional. Foi uma boa surpresa ver o meu peque-
no projeto premiado.

Finalizaste em 2018 o teu percurso no ensino 
secundário, onde estudaste Artes Visuais. As 
tuas escolhas de prosseguimento de estudos es-
tão relacionadas com o cinema?
Posso dizer que sim. Felizmente consegui entrar 
na faculdade de Belas Artes do Porto, mas não 
com a intenção de seguir exclusivamente cinema. 
Já tive, no entanto, a oportunidade de trabalhar 
numa proposta que envolveu novamente os fi l-
mes e claro que voltei a fazer uma animação. Mas 

confesso que este concurso incentivou 
o meu gosto pelas imagens em movi-
mento.

Queres deixar uma mensagem aos 
alunos que participam este ano no 
13º Concurso de Vídeo Escolar 8 e 
Meio?
Sendo esta a visão do vencedor do 
primeiro prémio, podia falar-vos exclu-
sivamente disso. Mas garanto que ter 
ganho não interfere com toda aquela 
emoção de vermos o nosso fi lme na 
imensa tela. Ela devora-nos completa-
mente, no bom sentido (seja ele qual 
for), e o resto dos espetadores con-
templam esse belo triturar do artista. 
Passam todos a serem cúmplices de 
um “crime” que custou a ser planeado 
e vale sempre a pena poder partilhar 
todo esse esforço. Por isso incentivo-
vos vivamente a participar. Façam fi l
mes, e se não gostarem, façam projetos.

Kevin Cunha discursa na Cerimónia de Encerramento do 12º Concurso de Vídeo Escolar 8 e Meio, 
após ter obtido o 1º Prémio da competição.

Seja o que for, façam coisas de que 
gostam e partilhem-nas, caramba! É o 
vosso trabalho e se tiverem medo de o 
mostrar, para que serve continuar?

PALMARÉS 
12º CONCURSO DE VÍDEO 
ESCOLAR 8 E MEIO I 2018
8 DE DEZEMBRO DE 2018 – CINE-TEATRO GARRETT
COMPETIÇÃO NACIONAL

1º PRÉMIO I CÂMARA MUNICIPAL 

DA PÓVOA DE VARZIM 

La Forêt, de Kevin Cunha
Escola Secundária Eça de Queirós 
Póvoa de Varzim

2º PRÉMIO I CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE 

VARZIM 
30`, de Francisco Fonseca
Escola Secundária Quinta das 
Palmeiras – Covilhã

3º PRÉMIO I ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS 

Noé: Acque di Dio, de Adália 
Almeida
Escola Secundária c/ 3ºCEB de 
Albergaria-a-Velha

MENÇÃO HONROSA I CLUBE DE CINEMA E MEIO

Killer Road, de Sara Silva
Escola Secundária Tomás Cabreira 
Faro

PRÉMIO ESEQ I ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGA-
DOS DE EDUCAÇÃO DA ESEQ 

1º PRÉMIO 

Art’ Em Movimento, de Filipa Castro
Escola Secundária Eça de Queirós  
Póvoa de Varzim

MENÇÃO HONROSA 

Dentro de Mim, de Gabriela Poças
Escola Secundária Eça de Queirós  
Póvoa de Varzim
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descrito. Contudo uma pesquisa en-
sinou-me que o nome heterophylla 
advém da diferença entre as folhas jo-
vens e as folhas adultas. É uma planta 
dioica, a infl orescência ocorre em 
cones, tendo os masculinos cerca de 
três centímetros de comprimento e os 
cones femininos são globosos. Os seus 
frutos são pinhas ovoides ou globosas e 
as suas sementes - pinhões – são aladas.
Este tipo de madeira era largamente 
utilizado para fazer os mastros dos navi-
os, pelo fato de serem retilíneos. Ainda 
hoje é usada na carpintaria em geral.
Nos dias atuais, muitos acreditam que 
esta árvore é o símbolo da felicidade, 
longevidade e fertilidade. Contudo, 
crenças à parte, esta árvore é um sím-
bolo ofi cial da ilha, uma vez que ocu-
pa a parte central da Bandeira da ilha 
de Norfolk.
“Satisfeita com o resultado”- pensei de 
mim para mim, enquanto guardava o 
material de escrita e pesquisa.
- És realmente uma árvore fantástica 
- disse eu.
- E tu, pesquisaste tanto e só por isso 
achas que sabes tudo sobre mim! 
Puff ... humanos. Sempre tinha razão 
aquele Saramago quando escreveu o 
“Ensaio sobre a Cegueira”, acham que 
sabem tudo só porque alguém disse, 
mas quando a vida vos trama sois a 
confusão...
Eu não acreditei no que vi e ouvi: a 
árvore fala... e lê!
“O que diria Darwin se voltasse à ter-
ra?!!” - pensei eu.
- A minha vida é mais do que isso 
menina - continuou a Araucária - e 
quando se quer saber algo sobre al-
guém, questiona-se o próprio.
- Ahhh! Já percebi - disse eu, ainda 
meio atordoada - então conta-me lá a 

tua história!
- Há cerca de três gerações o Capitão 
Cook na sua segunda viagem de cir-
cum-navegação, descobriu a ilha onde 
viviam os meus familiares. Ficou tão 
entusiasmado com o meu bisavô que 
mais tarde escreveu qualquer coisa 
do género - de que naquela ilha exis-
tiam árvores tão fantásticas que seriam 
necessários seis homens de braços es-
ticados para abraçar a árvore. Por isso 
arrancou um dos fi lhos do meu bisavô 
e levou-o consigo devidamente aco-
modado num recipiente com terra.
- Essa árvore era o meu avô. Cresceu, 
reproduziu-se e originou o meu pai, e 
anos mais tarde eu próprio! - explicou 
orgulhosamente o pinheiro.
- Estou a perceber. Afi nal, és um 
puro-sangue! - ironizei eu, já complet-
amente refeita do susto.
- Vou fazer de conta que não percebi. 
Mas aqui fi ca a mensagem: quando 
quiseres saber algo sobre alguém ques-
tiona primeiro o próprio! - rematou 
a Araucária, quando se ouviu a cam-
painha a chamar para a sala.
- Bem! Tenho de ir, gostei de falar 
contigo! - disse eu.
- Ei! Miúda eu sou o Pinheiro de Nor-
folk e TU? 
- Fatinha! Mas não te preocupes eu 
gosto de conversar com sábios, por 
isso vou voltar.

paisagem que habitualmente se con-
templa da Escola Secundária Eça de 
Queirós é de uma beleza requintada. 
O imponente edifício encontra-se 
bordejado de diferentes espécies de 
árvores e plantas. O pátio interior 

da escola também não foi esquecido, e ali, a 
comtemplar o lago encontram-se várias espécies 
de árvores incluindo as de fruto.
Existe, contudo, uma característica comum em 
toda a fl ora aqui existente, todas as espécies se en-
contram devidamente identifi cadas. Por este mo-
tivo, quando me propus contar a história de vida 
de uma árvore não me foi difícil a decisão, existia 
uma que pela sua altivez e rigor já havia captado 
a minha atenção.
Sentei-me na orla do canteiro e admirei longa-
mente a nossa Araucária, uma árvore com forma 
piramidal e ... sempre verde, mesmo no inverno, 
como que a desafi ar quem a vê a permanecer sem-
pre verde de espírito, sempre bem-disposto.
Refl exões à parte era altura de observar com at-
enção as caraterísticas fornecidas pela placa iden-
tifi cativa colocada junto da árvore. Pois bem, 
o nome científi co é Araucária heterophylla e o 
nome vulgar é Pinheiro de Norfolk, devido ao 
fato de ser originária da ilha de Norfolk, na Aus-
trália. Pode atingir a altura de 60 metros e a sua 
fl oração ocorre entre a primavera e o verão. No-
vamente a minha atenção recaiu sobre o nosso 
pinheiro e no seu tronco retilíneo existem ramos 
principais horizontais, dispostos, simetricamente, 
em verticilos regulares que variam em número, 
entre quatro a sete.
Os seus ramos secundários horizontais encon-
tram-se densamente cobertos de folhas de um 
verde brilhante, com escamas grossas umbricadas 
umas nas outras. Estas folhas são de uma regu-
laridade exemplar em cada ramo. As folhas jo-
vens situam-se no verticilo inferior da árvore, en-
quanto que as folhas mais maduras e de diâmetro 
ligeiramente superior, situam-se nos verticilos 
imediatamente superiores.
Tudo o que a minha visão alcançava está aqui 

PINHEIRO DE NORFOLK
Maria de Fátima Furtado Silva | 10º B
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A Vivo um dia de cada vez. À minha ma-
neira, mais ou menos… Todos os dias 
as mesmas caras, os mesmos horários e 
os mesmos momentos. Não me lem-
bro de ter saído deste pequeno círculo, 
presenciando dezenas de gerações de 
alunos que passaram nesta escola. Vi-
-os a crescer, os meus meninos!
Afi nal eu sou só uma árvore não é 
mesmo? Uma tília prateada que vive 
os seus dias num pequeno pátio de 
uma escola. Triste, sozinha, sem nin-
guém. Apenas eu e as minhas folhas. 
Mas até essas a quem eu estou a enga-
nar, acabam por me deixar!
Sinceramente, dói. Dói ser sempre 
conhecida como uma simples árvore e 
não valorizada pelo que eu faço, pelo 
que eu sou e pelos meus valores. A 
verdade é que sem mim, ou sem ár-
vores, o ser humano não existia. Mas 
então a pergunta é: porque é que o 
ser humano é reconhecido por muitas 
ações quando muitas delas são só para 
prejudicar o resto do planeta?
Toda a minha vida fi zeram de mim 

um boneco: penduraram-se nos meus 
galhos, no meu tronco, arrancaram-
-me as folhas… E eu, o que é que 
eu posso fazer? “Estou aqui estática, 
sem defesas, sem possibilidade de al-
gum dia mudar alguma coisa, de fazer 
diferença neste mundo que não sabe 
viver em solidariedade”.
É triste ter de aceitar que a minha vida 
se resume a isto. É difícil ter de aceitar 
que as pessoas não têm compaixão e 
não são solidárias. 
Bem, mas se aguentei todo este tempo, 
não é agora que vou deixar de aguen-
tar. Não posso perder a esperança! Afi -
nal continuo a ter os meus meninos. 
Aqueles que me orgulham e me fazem 
sorrir todos os dias. Os únicos que me 
dão alguma esperança e que me fazem 
pensar de forma diferente. E é assim 
que vou criando uma maneira de me 
alegrar e é assim que continuarei a ser, 
todos os dias esperando por um mun-
do de compaixão.
Até lá, continuarei a fazer a minha 
tarefa, ser uma simples árvore num 
pequeno pátio escolar rodeada de jo-
vens que me fazem feliz.

Tilia tomentosa mais conhecida por 
tília prateada é uma árvore que pode 
atingir os 30 metros de altura. Os ra-
mos ascendentes proporcionam uma 
copa claramente arredondada. As fo-
lhas de 8 a 10 cm de comprimento são 

dentadas e cordiformes na base, assimétricas e de 
margens fi namente dentadas. Na página superior 
são verde escuras e na página inferior são cober-
tas por uma densa penugem branco-prateada. As 
fl ores são pequenas e dispõem-se em grupos sobre 
um longo pedúnculo que surge da nervura média 
de uma grande bráctea. Flores com 5 pétalas, a-
marelas ou esbranquiçadas, aromáticas, de 6 a 12 
mm de comprimento. O fruto é ovoide e seco.
As tílias têm um importante valor ornamental 
e por isso são frequentemente usadas nas Jl, nas 
avenidas e nos parques. Devido à sua forma, à 
resistência à poluição atmosférica, às podas e ao 
trânsito, são árvores adequadas às cidades e arre-
dores. Das várias espécies deste género, é talvez 
a Tilia tomentosa Moench, a mais difundida 
em Portugal; tem as folhas com a página infe-
rior coberta por uma espessa penugem prateada, 
sendo por este motivo também chamada tília 
prateada.

TÍLIA PRATEADA
PEDRO NUNO MARQUES | 10º B

UMA SIMPLES ÁRVORE
FRANCISCA faria LEONOR | 10º B

2121

Tilia tomentosa mais conhecida por Tilia tomentosa mais conhecida por 
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Ana Maria Felgueiras na home-
nagem promovida pela escola, em 
jantar de Natal de 2018. 
Exerceu a sua carreira de professora 
na ESEQ  durante os últimos  30 
anos, de forma competente, dedi-
cada, exemplar  e preocupadíssima, 
sempre, com o integral  cumpri-
mento dos seus deveres.
Na passagem para a  aposentação, 
a  ESEQ  expressa-lhe gratidão e faz 
votos de uma vida longa e feliz.   

DUAS EXPOSIÇÕES: UMA GOTA DO OCEANO E OLHAR O HOMEM
ELSA ALMEIDA | PROFESSOR DA ESEQ

ecorreu, em Maio de 2018, uma pe-
quena exposição destinada à comuni-
dade educativa, denominada “Uma 
Gota do Oceano” onde se pôde ob-
servar parte do interessante espólio 
de zoologia da escola, referente à vida 

marinha, incluindo animais conservados e fósseis.
Além da utilização do mar como 
fonte de recursos, fez parte do ob-
jetivo da Exposição, alertar para a 
problemática da poluição por plás-
tico dos oceanos.
A reciclagem foi também ilustrada 
através de obras de arte expostas.
A comunidade educativa mostrou 
grande satisfação por ter sido rea-
lizada esta Exposição reveladora de 
problemas ambientais relaciona-
dos com os Oceanos e os modelos 
expostos puderam ampliar, assim, 
conhecimentos na área da biodiver-
sidade marinha.
A atividade despertou interesse pela 
conservação do ambiente marinho 
alertando todos para as consequên-
cias que advêm do uso excessivo do 
plástico. 
A Exposição foi organizada pelas 
professoras Elsa Almeida, Helena Sá 

e Margarida Coelho, tendo sido a par-
ticipação de alunos do 11º ano uma 
contribuição inestimável. Esta ativida-
de serviu, também, para comemorar o 
Dia Mundial dos Oceanos no dia 8 de 
Junho.

Em novembro de 2018 decorreu 
uma pequena Exposição, denomina-
da “Olhar o Homem” onde se pôde 
observar parte dos modelos referentes 
à morfofi siologia humana existente 
na Escola, bem como trabalhos exe-
cutados pelos alunos de Artes, devi-
damente enquadrados nos modelos 
científi cos apresentados.
Alguns alunos de Biologia do 12º ano 
contribuíram para a concretização 
desta Exposição, com todo o  empe-
nho e dedicação.
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E Nesta edição, como vem sendo ha-
bitual em anos anteriores, centenas 
de alunos da ESEQ participaram em 
diferentes atividades. 
Na Prova de Corta-Mato, realizada 
no dia 12 de dezembro, no Parque 
da Cidade, participaram 103 alunos, 
distribuídos pelos diversos escalões 
etários. 
Nas Olimpíadas da Escrita, o gosto 

pela escrita e pela leitura levou 140 
alunos a participar nas sessões de 
produção de textos na escola. De entre 
estes alunos, 20 foram à fi nal, em 15 
de fevereiro  nas categorias de Prosa e 
Poesia, no Diana Bar. 
Nos Jogos Desportivos Municipais 
que se realizaram nos dias 3 e 4 de 
abril participaram 174 alunos, nas 
modalidades de andebol, basquetebol, 
voleibol, ténis de mesa, badminton, 
atletismo no  salto em comprimento, 
lançamento de peso e corrida 50 m, 
onde  mostraram todo o seu dinamis-
mo e  alto nível de competitividade, 
com o registo de premiados em todas 
as modalidades. 
No momento de expressão artística da 
Festa de Encerramento, no Pavilhão 
Municipal, 90 alunos apresentaram a 
coreografi a “Stop Bullying” da autoria 
da professora Augusta Ferreira que as-
segurou a  supervisão conjuntamente 
com a professora Célia Carmo.
O tema a concurso nas modalidades 
de Escultura, Banda Desenhada, 
Pintura, Desenho e Multimédia esta-
va  relacionado com “Os objetivos do 
desenvolvimento sustentável- Agenda 
2030” que foi o pretexto para dezenas 
de alunos, das turmas de Artes Visu-
ais, Multimédia e do 3º ciclo, exprim-
irem com imaginação e criatividade, 
a diversidade de trabalhos, a observar 
em  Exposição de 6 a 17 de maio, na 
Sala de Vidro da Casa da Juventude.
A participação alargada nas atividades 
do projeto, contou com o incentivo e 
motivação de dezenas de professores e 
centenas de alunos. Esta é uma escola 
viva e dinâmica que investe na for-
mação pessoal e social dos jovens.
Parabéns ESEQ!!!

SCOLA DA MINHA VIDA é um pro-
jeto promovido pelos Pelouros da Juven-
tude e do Desporto da Câmara Munici-
pal da Póvoa de Varzim. Através da Casa 
da Juventude e em articulação com as 
escolas do concelho, o projeto integra a 

prova de Corta-Mato, as Olimpíadas da Escrita, os 
Jogos Desportivos Municipais, a Festa de Encer-
ramento e a Exposição dos trabalhos premiados.

CORTA-MATO
NOME

ANA FILIPA TEIXEIRA

ANO | TURMA

12ºC 
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JUVENIL FEMININO

PRÉMIO

3º
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GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

POESIA C | SECUNDÁRIO

ANA JORGE FIGUEIREDO
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12º D

12º D

2º

3º

ANA PAULA MATEUS

ÂNGELA GRAVE

PROSA B  | BÁSICO
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FRANCISCA MOREIRA 9º B 1º

POESIA B  | BÁSICO
MATILDE FERREIRA 9º A ANA PAULA MATEUS

ÂNGELA GRAVE

3º

ESCULTURA B | BÁSICO

MARIA JOÃO SOUTO 7º B ISABEL BABO
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GRAÇA DINIS

Alunos da Eseq Premiados por Modalidade e Escalão
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ONDINA MORIM | PROFESSOR DA ESEQ E COORDENADORA DO PROJETO EMV NA ESEQ
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ditório, a qual, embora por pouco, 
incita a sua destruição. Sócrates aceita 
a sua morte, utilizando os últimos 
momentos para profetizar aos deuses e 
deixar todos os que o queriam morto 
com um aviso fi nal: “Mas já é hora 
de nos retirarmos, eu, para morrer, e 
vocês para viverem. Entre vocês e eu, 
quem está melhor? Isso é o que nin-
guém sabe, exceto Zeus”.
Na nossa opinião, Sócrates pretende 
criticar a mentalidade e princípios 
da sociedade do seu tempo, além de 
procurar provar a sua inocência rela-
tivamente às acusações de que é alvo. 
Tudo isto é conseguido através do 
discurso argumentativo que enuncia, 
com vários argumentos sólidos e plau-
síveis aos olhos do auditório, mas que, 
ainda assim, o condena à morte.
Deste modo, através dos argumentos 
que usa, Sócrates mostra que tudo o 
que fez foi em prol do povo ateniense, 
que a sua ocupação era a de ajudar 
outras pessoas a adquirirem sabedo-
ria, contrapondo com as atitudes dos 
sofi stas, que apenas se vangloriavam 
por serem conhecedores de toda a 
verdade. Assim, o fi lósofo refuta as 
acusações feitas contra si, baseadas em 
motivações políticas e interesses pes-
soais dos seus acusadores. Fazendo 
um paralelismo da Grécia Antiga com 
a sociedade portuguesa do séc. XXI, é 
percetível a intemporalidade da crítica 
de Sócrates à sociedade.
Podemos concluir que esta obra/peça 
se pode defi nir como “uma proposta 
para a procura das origens do pen-
samento da Civilização Ocidental: um 
processo histórico, jurídico e fi losó-
fi co”.
Para além disto, é também importante 
demarcar que toda a peça foi um im-

portante auxílio à compreensão dos 
conteúdos lecionados na disciplina 
de Filosofi a, na medida em que toda 
a peça ensina ao espectador a arte de  
argumentar bem com o claro recurso 
ao “ethos, pathos, logos”, através da 
demonstração do discurso de Sócrates. 
Também nos permitiu a nós, alunos e 
espectadores, perceber que a Filosofi a 
e a Argumentação são interdepend-
entes, visto que é com a capacidade 
argumentativa que é possível defender 
ideias e teses, tal como Sócrates procu-
rou defender a sua inocência.
Em conclusão, a ida ao teatro, no âm-
bito da disciplina de Filosofi a, foi uma 
atividade bastante didática (além de 
divertida) pelo que nos ajudou a ado-
tar novas perspetivas acerca da socie-
dade e nos fez perceber melhor a arte 
argumentativa, todos os métodos que 
utiliza e fi ns que pretende alcançar.

o passado dia 16 de Novembro, várias 
turmas da ESEQ assistiram ao espe-
táculo baseado na obra de Platão, 
“Apologia de Sócrates”, no Cine Tea-
tro Garrett. Esta obra foi encenada 
pela companhia de teatro “Lafon-

tana”, com sede em Vila do Conde, tendo Mar-
celo Lafontana, como ator e diretor da compa-
nhia, a representar Sócrates.
A obra, escrita pelo fi lósofo Platão (424/423 
a.C. – 348/347 a.C.), conta a versão deste rela-
tivamente aos argumentos expostos por Sócrates 
para defender a sua posição de inocência no seu 
próprio julgamento. Sócrates, que nunca fora 
um homem particularmente bonito, mas cuja 
inteligência superava qualquer oponente, teria ar-
ranjado inimigos ao longo da vida pela sua inca-
pacidade de permanecer calado e pela sua sabedo-
ria, muito invejada pelos poderosos e arrogantes 
de Atenas.
Assim, este é acusado de corromper a sociedade, 
particularmente os jovens; de não acreditar nos 
deuses, vivendo em pecado e de colaborar com os 
demónios, os quais também eram considerados 
deuses. Daí surge um dos argumentos de Sócrates 
contra os seus acusadores. Se ele não acreditava 
nos deuses, mas acreditava nos demónios, e os 
demónios eram deuses, então ele deveria acredi-
tar nos deuses, porque acreditava em demónios, 
o que é uma clara contradição. Estas acusações 
provêm de sofi stas, cidadãos de Atenas, nomea-
damente Meleto, Ânito e Lícon.
Ao longo do seu vasto discurso, Sócrates compro-
mete-se apenas a fi losofar, respondendo aos seus 
oponentes por refutação e estruturando os seus 
argumentos de um modo lógico, com a fi nali-
dade de comprovar, ao auditório, a invalidade das 
críticas que lhe eram dirigidas. Ele recorre à iro-
nia, envolvendo o seu discurso num tom satírico, 
de modo a envergonhar os acusadores, o que se 
traduz num julgamento diferente dos habituais, 
no qual o acusado mais parece o acusador. 
Por fi m, após inúmeras especulações, Sócrates 
conclui que é inocente e espera a decisão do au-

A APOLOGIA DE SÓCRATES
DENISE PINHEIRO E MARIA CARVALHO | 11º F

teLMA AETEIRO |12º G
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ligados a um entretenimento de forma 
passiva. Por norma, este entreteni-
mento não questiona o espetador, 
mantendo a mundivisão do espeta-
dor inalterada. Por exemplo, quando 
um jovem acaba de ver um fi lme para 
adolescentes, não refl ete sobre o que 
viu e se fi cou afetado. Com o hábito 
de estar sempre ocupado, e sob o 
constante bombardeamento de infor-
mação, o jovem deixa de ter tempo 
para tratar toda a informação, o que 
torna todo o seu conhecimento tem-
porário e superfi cial, isto é, conheci-
mento fl uido. O dia a dia do jovem é 
passado em constante reação a tudo. 
Na minha modesta opinião, alguns 
procedimentos das escolas reforçam 
essa falta de análise. Exemplifi cando, 
nunca se pede a um aluno para pensar 
e escrever algo útil e interessante, mas 
para escrever “n” palavras, porque o 
exame assim o exige.  
Desta forma, caberia à escola o papel 
de desenvolver a capacidade de análise 
dos alunos, mas a meu ver, tal não está 
a acontecer porque a relação aluno\
professor é apenas utilitária. A priori-
dade para alguns professores é o cum-
primento do programa, dada a falta 
de tempo e elevado número de alunos 
por turma. Também existem várias 
razões para os professores não conver-
sarem com os alunos, pois parece exis-
tir um receio por parte do professor de 
perder o “controlo da sala” ou a possi-
bilidade da aula se tornar um monólo-
go. No meu entender, o diálogo seria 

bastante positivo para ambas as partes. 
Por outro lado, quando os professores 
falam sobre os jovens, guiam-se pelo 
estereótipo social do adolescente, não 
percebendo o panorama geral. Por ex-
emplo, já assisti várias vezes a conver-
sas entre alunos e professores sobre a 
importância dada à imagem nas redes 
sociais ou sobre o consumismo, mas 
sempre de forma demasiado superfi -
cial. A relação entre os professores e 
os jovens, e vice-versa, é apenas formal 
com diálogos utilitários, por isso há 
pouca compreensão mútua. Quando 
o professor acaba de explicar a matéria 
passa para os exercícios, quando acaba 
os exercícios a campainha toca para 
acabar a aula. Os alunos também não 
costumam falar\divagar com adul-
tos, por desinteresse, por não surgir a 
oportunidade, ou por incompreensão 
mútua. Assim, não têm possibilidade 
de desenvolver a capacidade de análise 
e de argumentação. Se os jovens só 
falam com pessoas da sua idade, não 
treinam o discurso para poderem de-
fender o seu ponto de vista, serem 
compreendidos pelos adultos e vice-
versa.
Na minha opinião, os jovens precisam 
de ser questionados e treinados a 
falar, isto é, crescer intelectualmente. 
Contudo, esse crescimento intelec-
tual não pode ser avaliado por testes, 
porque os resultados serão demon-
strados no passar dos anos, mas deve 
ser intrínseco ao processo de ensino\
aprendizagem. 

função da escola 
é educar os jo-
vens (através das 
várias discipli-
nas). Já a função 
do jovem é ser 

(bom) estudante na escola, isto é, estudar para ter 
boas notas\médias. Esta diferença de objetivos en-
tre escola e alunos, leva estes a reagir da seguinte 
forma: se a matéria não sai no teste, deixa de ter 
interesse; se a aula já acabou, o aluno já não pre-
cisa de cansar o cérebro. A aprendizagem é vista 
sob duas perspetivas incoerentes. Enquanto na 
pedagogia se treina o aluno a pensar\analisar, na 
perspetiva do aluno o mais importante é adquirir 
conhecimento para aplicar no teste, tendo em 
vista o resultado da avaliação.
Para perceber esta incoerência, temos de analisar 
a forma de pensar e as caraterísticas do conheci-
mento dos jovens. O conhecimento dos jovens é 
muito fl uido (em constante renovação) e super-
fi cial, mas abrange vários temas. Este conheci-
mento é obtido sem necessidade de análise, pois 
já lhe é apresentado digerido e de forma atrativa. 
Já o tipo de informação fornecida pela escola é o 
oposto. Os conteúdos lecionados aprofundam os 
temas, sendo necessária atenção para a sua com-
preensão, o que aumenta a fl exibilidade mental 
dos alunos. Por outro lado, e exemplifi cando com 
a disciplina de matemática, o professor dá o es-
sencial da matéria enquanto o aluno tem de prati-
car e “descobrir” com base na sua aprendizagem. 
Quando o aluno faz exercícios de matemática 
mais difíceis, tem de tirar conclusões baseadas na 
aprendizagem das aulas. O conhecimento fl uido 
dos jovens não é utilizado para trabalhar soluções, 
porque na maior parte das vezes está fechado em 
si mesmo, não favorecendo o desenvolvimento da 
capacidade de análise. 
Os conteúdos dirigidos aos estudantes, além de 
estarem disponíveis em todo o lado (começando 
pelo telemóvel), são muito apelativos. Quando 
os jovens não estão ocupados com atividades ex-
tracurriculares, passam a maior parte do tempo 

ESTAR À JANELA
DIOGO PIRES | 12º F
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Mais uma vez a Escola Secundária Eça 
de Queirós associou-se ao Programa 
Parlamento dos Jovens, uma iniciativa 
da Assembleia da República e dirigida 
aos jovens do 3.º ciclo do ensino bási-
co e do ensino secundário, de escolas 
do ensino público, privado e coopera-
tivo do Continente, das Regiões Au-
tónomas e dos círculos da Europa e de 
Fora da Europa.
Sendo os alunos da Escola Secundária 
Eça de Queirós maioritariamente do 
ensino secundário foi este o nível es-
colhido para a respetiva representação.
Após a apresentação deste programa 
a toda a comunidade educativa, cons-
tituíram-se duas listas de alunos can-
didatos, que incluíam propostas de 
medidas a implementar. No dia 24 de 
janeiro de 2019 foi realizada a eleição 
dos deputados para a sessão escolar.
Entretanto foi requerida à Assembleia 
da República, conforme o regulamen-
to, que a mesma se fizesse representar 
numa sessão de debate com os alunos 
no Auditório da escola. No âmbito 
do tema  “ Alterações Climáticas”  a 
Coordenação do Programa na Escola 
lançou o repto ao deputado da Assem-
bleia da República, Professor Alexan-
dre Quintanilha  para presidir à refe-
rida sessão de  debate. De lembrar que 
o mesmo para além de ser o deputado 

p r e s i d e n t e 
da Comissão 
Especializada 
Permanente 
de Educação 
e Ciência da 
A s s e m b l e i a 
da República, 
re sponsáve l 
pelo Progra-
ma, é ainda 

um reconhecido e reputado cientista 
português. 
Aceite o repto, tivemos por isso no 
passado dia 28 de janeiro, a presença 
do professor Alexandre Quintanilha, 
numa sessão de debate com algumas 
das turmas que se candidataram à con-
stituição de listas, visando a eleição de 
deputados representantes da ESEQ na 
sessão distrital. O professor Alexandre 
Quintanilha, para além de apresentar 
e debater com os alunos os processos 
inerentes à constituição e funciona-
mento da Assembleia da República, 
introduziu também a temática das 
“ Alterações Climáticas” .
No mesmo dia 28 de janeiro decorreu 
a sessão escolar com os deputados elei-
tos que elegeram os alunos/deputados 
Gonçalo da Silva Angeiras do 11ºano 
turma L e Rui Filipe Silva Ramos, do 
11ºano, turma I, como deputados efe-
tivos e Rita Isabel Spínola e Silva, do 
11ºano turma I, como suplente. 
Estes alunos representarem a escola  
na sessão que decorreu no Auditório 
Municipal de Vila Nova de Gaia, du-
rante os dias de 18 e 19 de fevereiro e 
fizeram aprovar uma das suas propos-
tas  de medidas para  apresentaçao  na 
sessão nacional, a decorrer na Assem-
bleia da  República.

o dia 13 de fevereiro, todas as turmas 
de 10.º ano assistiram, no auditório 
da escola, a uma palestra relaciona-
da com a temática da «Violência no 
Namoro».
Uma equipa formada pela psicóloga 

escolar e assistente social, dirigiu a apresentação, 
de modo a tentar alertar para determinados com-
portamentos violentos numa relação amorosa. 
Durante esta sessão, foram mostrados vídeos 
produzidos pela SIC, na rubrica «E se fosse con-
sigo”? Nesse programa, foram testadas as reações 
populares perante uma situação encenada em que 
a violência estava claramente envolvida. Além 
disso, também foram revelados testemunhos reais 
de pessoas que passaram por situações semelhan-
tes ou piores às retratadas pelos atores. Face estes 
vídeos, os oradores salientaram o facto de não 
serem as mulheres as únicas vítimas deste género 
de atitudes.
Foram, também, revelados resultados chocantes 
de um inquérito feito a alunos, relativamente a 
certas atitudes violentas, além de terem sido for-
necidos os números de apoio à vítima e esclare-
cido o ciclo da violência.
Desde o início até ao fim da palestra, os técnicos 
demonstraram a sua disponibilidade para conver-
sar e ajudar qualquer um. Foram apaziguadores 
e inclusivos, fazendo passar a mensagem preten-
dida, transmitindo com sucesso para todos os 
que assistiram, ao sensibilizá-los para esta pro-
blemática.

PALESTRA SOBRE VIOLÊNCIA NO NAMORO
MARGARIDA RAMOS | 10º D

A ESEQ E O PROGRAMA PARLAMENTO DOS JOVENS
CARLOS ARAÚJO | PROFESSOR DA ESEQ
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N o passado dia 10 de janeiro de dois 
mil e dezanove, inserida nas ativi-
dades do Clube do Património da 
ESEQ,  as turmas K e L  do 12º ano, 
do curso de Línguas e Humanidades 
realizaram uma visita de estudo a 

Santiago de Compostela, na Galiza. Os alunos 
tiveram o prazer de visitar, na companhia dos 
professores, a cidade de  Santiago de Compostela 
e nela a  Cidade de Cultura. Esta serviu de pal-

co à exposição “A Boa Obra ao Mestre Honra” 
apoiada no livro de Alfonso Daniel Rodríguez 
Castelao, retratando o ambiente escolar durante 
o período da República em Espanha. A exposição 
constava de retratos do autor, mobiliário escolar 
da época e manuais escolares também da época 
da República.
Antes, tinha decorrido a visita à cidade que é des-
tino final dos tão aclamados Caminhos de San-
tiago. Entrámos na famosa Catedral onde não 
perdemos a oportunidade de abraçar a figura do 
Santo, a quem, com certeza, muitos terão  feito 
os seus pedidos. 
Afortunados com bom tempo e em ótima com-
panhia fizemos um percurso pelas ruas da ci-
dade, onde um dia voltaremos para repetir esta 
agradável experiênvia. 

                                          

DENTRO DE MIM
GABRIELA POÇAS | EX-ALUNA DA ESEQ

Foi em setembro de 2015 que come-
çou a minha caminhada na Escola Se-
cundária Eça de Queirós.
Nessa altura não imaginava o impacto 
que o passar por esta escola iria ter em 
mim, apesar de ter consciência da exi-
gência do secundário e da escola. 
A ESEQ teve um papel muito im-
portante na minha evolução, não só 

como estudante, mas tam-
bém como artista, coreó-
grafa, bailarina e pessoa. 
Proporcionou-me a oportu-
nidade de, no curso de Artes 
Visuais, aprender técnicas e 
desenvolver a minha criati-
vidade. Juntamente com os 
meus colegas de turma, dei 
os primeiros passos como 
artista, o que resultou em 
diversas exposições  abertas 
a toda a comunidade. 
Tive a oportunidade de me 

apresentar, pela primeira vez, como 
coreógrafa, uma das minhas paixões, 
e juntamente com 3 outros colegas na 
Escola da Minha Vida, 2016.  Acedi 
ao convite de duas professoras, que 
estimo e estimarei sempre. O tema es-
colhido, “o início do planeta Terra”, 
teve um simbolismo enorme para 
mim, porque significou o início de 
uma época importante na minha vida. 

Mantive-me ligada ao projeto Escola 
da Minha Vida e de ano para ano a 
responsabilidade aumentava, desde a 
escolha dos figurinos, das músicas e 
do tema, à seleção dos bailarinos. Foi 
marcante a vontade de superação e de 
inovação, o que me manteve focada e 
me ajudou a levar a “bom porto” os 
meus/da ESEQ objetivos: representar 
a ESEQ com dignidade e deixar os 
meus colegas orgulhosos de lhe per-
tencer.
Foi na ESEQ que percebi que todo o 
esforço é recompensado, já  que nos 
3 anos que aí passei, fui posta à prova  
por diversas vezes e enfrentei dife-
rentes “batalhas”, que fui vencendo e 
superando. 
O que dei à ESEQ foi com “amor 
à camisola” e fico muito feliz pela 
minha entrega ter sido reconhecida 
no Quadro de Valor, onde estive dois 
anos seguidos, para a além do Quadro 
de Excelência e no clube 8 e meio, ao 
receber uma menção honrosa com 
uma curta-metragem que realizei: 
“Dentro de Mim”.
Foi muito gratificante.
Agora, já noutra casa continuo a lu-
tar e muito orgulhosa de ter perten-
cido à ESEQ, uma casa que me fez 
crescer.
Obrigada ESEQ!

VISITA DE ESTUDO A SANTIAGO DE COMPOSTELA
PATRÍCIA MARQUES | 12º K
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It’s a long educational process.
(Jeresa Hren – Women’s Leadership 
Conference)

Nowadays emigration has become a 
necessity for those who hope for a bet-
ter future,  so it shouldn’t come as a 
surprise that multicultural cities have 
arisen.
Living among various cultures and 
having the ability to fi t in is a skill 
that takes time to achieve. To the 
more experienced traveller, whose life 
has been spent wandering every cor-
ner of our planet, infi ltrating in such a 
society isn’t a problem, but to the in-
experieced traveller whose sole contact 
with other cultures occurred through 
hotel check-ins or airport passport-
controls, it can be quite hard to ac-
cept the concept of multiculturalism. 
Issues such as racism, xenophobia and 
other types of discrimination have al-
ways persisted and will always persist 
due to the existence of narrow-minded 
people but, surprisingly, “the digital 
natives” era came to help reduce the 
quantity of such individuals as it is, 
in fact, through apps like Facebook, 
Twitter and Instagram that people 
are able to connect to the world and, 
thus, gain more knowledge in regard 
to cultural diversity.
Overall, learning to live and inter-
act with people from diff erent back-
grounds is an impressive feat that 
takes time. Even though it might be a 
slow and tedious process, it is defi nite-
ly worth it as, in the end, one will not 
only acquire the ability to live any-
where and get along with the diff erent 
races, but will also become more fa-
miliarized with the world outside the 
safety of home.

As everyone knows, a society can’t 
become multicultural in the blink of 
an eye. It’s simply impossible to get 
everybody on the same page about 
diversity and multiculturalism.
As such, the transformation to a multi-
cultural society is a lengthy process. 
Some people might not agree with it 
at fi rst and heavily oppose it, and this 
is mostly why it takes so long.
In order to solve this, all we need to do 
is educate these people about the ben-
efi ts of diversity. If we do the educat-
ing part fi rst and then the leaders 
of the society slowly implement polic-
ies to promote a more diverse society, 
it should, with time, culminate in an 
overall bigger acceptance of multi-
culturalism by the general population.
However, this transition doesn’t al-
ways happen smoothly. In fact, there 
is nearly always some sort of confl ict 
that happens between diff erent ethnic 
groups, which is, of course, an unde-
sirable scenario. Because of this, it’s 
vital that virtually one hundred per-
cent of the population agree on mov-
ing towards a diverse society since it 
is clear that we can’t build a multi-
cultural society by pure brute force.
In conclusion, transitioning into a 
globalised society is a very long proc-
ess that sometimes takes generations 
to occur due to the drastic changes it 
causes in people’s lifestyles. Still, I be-
lieve that, given enough time, we can 
truly make it happen and transform 
civilizations around the world into 
more diverse environments that will 
complement each other and strive for 
a better tomorrow.

t´s safe to say that teenagers’ personali-
ties hardly ever change. We would all 
like to travel abroad, discover new rou-
tines, start our own band and get rich by 
doing what we love: nothing. However, 
the world doesn´t work that way, and 

we have to carefully pick the things that interest 
us the most, and do all we can to achieve them. 
Th e human being was made to set his goals based 
on what he loves and pursue his passion(s) in or-
der to be happy.
Nowadays, travelling captivates a lot of young 
minds. Th is fact can be directly related to the op-
portunities that travelling off ers. Upon leaving 
your country, wou will face a wide diversity of 
new habits and routines. You will be forced to 
learn a new language, to get used to unusual cus-
toms and to explore new streets by yourself. All 
this scenario of exploring a whole new world on 
your own makes teenagers excited to get a taste of 
what life really is like.
Music is also something that not only teenagers, 
but also adults resort to when they are feeling a 
bit sadder, or even a bit happier. Music covers all 
types of emotions you might feel, being able to 
change a person´s mood in a matter of seconds. 
From classical music to heavy metal, you will 
defi nitely fi nd a style you´ll enjoy.
Moving on to my personal opinion, what re-
ally makes me dream and captivated, is without 
a doubt, cinema. I fi nd cinema a wonderful art, 
capable of making people feel things they have 
never experienced before. Actors put so much ef-
fort in what they do, just so we can watch the fi -
nal outcome and be amazed. It is simply unique.
As a whole, it all comes down to tastes and per-
sonal preferences. You should always follow your 
passion and aspire to be the greatest. Whether it´s 
being a musician or an actor, you should pour 
your heart and soul into it, just to look back and 
remind yourself that the eff ort was all worth it.

PASSIONS
MIGUEL AMARO | 10º H

LIVING IN A MULTICULTURAL SOCIETY TAKES TIME
DENISE PINHEIRO | 11º F

 
LUÍS PEREIRA | 11º F
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E ests and destroy other people’s houses. 
But is fi re bad for us? No, it isn’t.
Good and bad will always exist, but 
much like technology, the good out-
weighs the bad. 

Ever since mankind fi rst appeared on 
Earth, technology has been evolving, 
starting with torches and moving onto 
smartphones with fl ashlights, but a 
few decades ago, we created the Inter-
net. Th e question is: Is it an asset or a 
liability?
Th is question doesn’t have a defi ni-
tive answer, but we can think about 
it. On the one hand, the Internet al-
lows teens to be in touch with each 
other and share experiences, as well as 
learn new things that otherwise would 
be much harder to learn.
On the other hand, it can cause addic-
tion, which may lead to isolation and 
other mental issues. In addition, the 
Internet is full of hackers and viruses 
and many other dangers that may be 
quite diffi  cult to deal with.
Th is situation can be compared to a dis-
cussion about ships. Th e ship allowed 
people to move faster, get in touch with 
other cultures and share products, but 
this very same ship can be turned into 
a warship, like those used to build the 
empires of the past. No one ever said 
that we should stop building ships, 
but we should rethink the way we use 
them, just like the Internet.
To conclude, the Internet may seem 
like a bad thing, but if used conscious-
ly, it will be more like a great asset. 

By now, you may or may not have 
realized that anywhere we go, at any 
time of the day, technology is always 
present. And by technology I also 
mean the Internet, also known as the 
most revolutionary tool the human 
being has created in the past century. 
In order to emphasize the greatness 
of this invention, I´m presenting the 
pros and cons that came as conse-
quence.
First of all, instant access to informa-
tion is now granted, meaning you can 
fi nd anything you want, whenever 
you want. Secondly, communication 
in a fast and practical way has been 
vulgarized, allowing us to easily chat 
with anyone we wish. Adding to this, 
we have things like motivational web-
sites, sharing opinions and answering 
questions are all possible. Basic but 
indispensable tools are now available 
to almost every teenager, making eve-
rything easier.
But like everything, there are down-
sides. Internet addiction has been 
growing uncontrollably, along with 
drug, gun traffi  cking, cyberbullying 
and fake news, just to name a few.
In conclusion, the Internet has come 
to stay. It´s advantages far outweigh 
the disadvantages, making it the (al-
most) perfect creation. One thing we 
should all remind ourselves of is that 
modernization is key. As long as we 
follow certain rules, everything should 
be just fi ne!

ver since its creation technology hasn’t 
stopped to change people’s lives, amaze 
them and create opportunities for fur-
ther evolution. However, there are al-
ways side eff ects for everything that is 
supposed to help.

Technology as a whole was created to help the 
human race, help it develop, make life easier. It 
is everywhere, just look around you, your phone, 
your computer, your home; everything has a little 
bit of technology and as much as many want to 
say that it is a bad thing, you should remember it 
is here to help you. It also should remind you of 
the achievements of the human race as a whole. 
We have faced threats that no one thought we 
could overcome and we won against all the odds. 
We have created machines that do things that 
our ancestors thought were impossible, we can 
do complicated maths in seconds, not thanks to 
machines, but thanks to the person who created 
those machines. Technology is great, it entertains 
people and makes everything so much easier, with 
the press of one button you wash your dishes and 
clothes; you can watch TV programmes from 
across the world anywhere you want and whenev-
er you want. With the invention of the Internet, 
everything is literally… a click away.
But as I said, everything has its side eff ects, people 
have become glued to the screens of all the gadgets 
they carry; they have become slaves of their own 
creations, of their devices. Th ese addictions can 
be used to take advantage of people who expose 
their whole life online, people who don’t protect 
themselves properly online and when they realize 
it; their lives are not the same anymore.
In conclusion, it is indeed sad that so many 
people get their dreams cut short by rumours, 
photos, fake information that runs online about 
them and addiction. However, I’d like to com-
pare technology to fi re. Th e human race found 
a way to create fi re, and they started using it 
for everything, to cook food, protect and warm 
themselves among many other things. However, 
they also used it to burn each other, set fi re to for-

TECHNOLOGY 
RICARDO REIS | 10º H

THE EFFECT OF THE INTERNET ON 
TEENS’ LIVES 
PEDRO NOGUEIRA | 10º H

M
AR

IA
NA

 FI
GU

EI
RA

|1
0º

 I

MODERNIZED 
MIGUEL AMARO | 10º H   



N

30

30

EC
OS

  2019

tada orientado pela professora Ana 
Figueiredo. 
No âmbito do “Projeto de Educação 
para a Saúde na ESEQ”, o grupo de-
senvolveu um trabalho de pesquisa 
“Health Moving – voices, choices 
and changes in Physical Education 
Portuguese Curricula” em parceria 
com o Centro de Investigação em 
Desporto, Saúde e Desenvolvimento 
Humano do ISMAI. Este projeto de 
investigação teve como objetivo com-
preender melhor os currículos da dis-
ciplina de Educação Física e de que 
forma eles são aplicados em contexto 
de aula. 
É de salientar que o grupo de es-
tudantes estagiários foi muito bem 
recebido por toda a comunidade es-
colar, o que contribuiu positivamente 
para  um bom desempenho das suas 
funções e  para a organização dos pro-
jetos e atividades. 
O núcleo de PES agradece à direção 
da escola pela oportunidade de realizar 
o seu estágio num estabelecimento tão 
prestigiado como este, a toda a comu-
nidade escolar por todas as interações 
ao longo do ano e ainda a todos os 

professores da disciplina 
de Educação Física, pelos 

seus conselhos e partilha 
de experiências que serão 

fundamentais para a for-
mação, enquanto futuros 
professores. 
Finalmente, deixam um 
especial agradecimento à 
professora/orientadora, 
Célia Carmo, pelo seu 
trabalho a orientar, corri-
gir e motivar o núcleo de 
estágio.

o presente ano letivo, a ESEQ  conta 
com um  núcleo da Prática de Ensino 
Supervisionado (PES) proveniente 
do Mestrado em Ensino da Edu-
cação Física nos Ensinos Básico e Se-
cundário, no Instituto Universitário 

da Maia.
Os estudantes estagiários completaram a sua 
formação em ensino da disciplina de educação 
física, pelo que esta foi a sua primeira experiên-
cia em contexto real de ensino-aprendizagem. As 
interações com os alunos foram aprendizagens 
diárias que permitiram evoluir enquanto futuros 
professores, num ótimo ambiente escolar, como 
o que se apresenta na nossa escola. O núcleo de 
estágio  considera que esta foi uma experiência 
rica numa perspetiva de formação profissional, 
pela variedade de situações  que ocorreram,  pelas 
aprendizagens que permitiram melhorar algumas 
competências e reformular  outras.
Os estudantes estagiários colaboraram ativamente 
em todas as atividades do grupo de Educação 
Física. Participaram no “dia do aluno”  com uma 
atividade no âmbito da orientação e  destinada a 
todos os alunos. Durante todo o ano letivo co-
laboraram com o desporto escolar de basquetebol 
orientado pelo professor Paulo Viana, o desporto 
escolar de badminton orientado pela professora 
Fátima Nunes e o desporto escolar de vela adap-

ESTÁGIO E FORMAÇÃO
JOÃO FINS, JOSÉ RODRIGUES E NELSON COENTRÃO | NÚCLEO DE ESTÁGIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nos dias 11 e 13 de fevereiro, as tur-
mas do 10º ano de Línguas e Hu-
manidades, no âmbito  Clube do 
Património, realizaram uma visita 
de estudo ao Arquivo Municipal da 
Póvoa de Varzim, para conhecer a 
exposição “Scriptorium  Medieval”. 
Foram acompanhados pela respetiva 
professora de História A, Palmira 
Doellinger. Os alunos puderam co-
nhecer os suportes e os instrumentos 
da escrita, a feitura das cores e o mo-
biliário característico da Época Medi-
eval e, sobretudo, constatar que “era 
preciso matar o corpo para que a es-
crita nascesse”.

Scriptorium  Medieval 
PALMIRA DOELLINGER | PROFESSORA DA ESEQ

J. Miguel Rodrigues, João Fins, Nelson Coentrão
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o dia 13 de dezembro o Clube Eu-
ropeu da ESEQ dinamizou uma 
sessão aberta com três estudantes da 
Faculdade de Letras do Porto. Os 
nossos alunos tiveram a oportunidade 
de interagir com Yunes Tayea oriun-

do de Marrocos, Fiorella Cartuancho do Perú e 
Alondra Ruíz do México. Os nossos alunos pu-
deram, assim, trocar impressões sobre os desafios 
e as vantagens dos programas de mobilidade, 
aproveitando para aprofundar conhecimentos so-
bre as culturas destes países e reforçar o uso das 
línguas estrangeiras.
                                               

N E foi assim que partimos, com o so-
nho nos olhos dos nossos vinte e cinco 
estudantes de Artes, numa aventura 
rumo ao berço dos mais famosos artis-
tas renascentistas. 
Imergimos na terra onde a Arte se 
respira e percorre a nossa pele com ar-
repios alquímicos de êxtase, na fasci-
nante cidade de Florença.
De Michelangelo, a Botticelli, Dante 
Alighieri, Leonardo da Vinci, Tizi-
ano e Rubens percorremos a História 
da Arte, nos museus, nas ruas, nas 
praças, na arquitetura, enfim, na vida 
desta cidade onde o passado se cris-
talizou.
Tivemos ainda oportunidade de assis-
tir a um emocionante espetáculo mul-

timedia que nos levou a precorrer as 
obras dos artistas impressionistas mais 
representativos, ao ritmo de música 
clássica, num show de cor, movimen-
to, som e luz que deixou os nossos 
pequenos artístas deslumbrados.
Foram cinco dias de arte, que con-
tribuiram, com certeza, de forma sig-
nificativa para encher a alma artística 
dos nossos alunos e fazer ainda brilhar 
mais os sonhos nos seus olhos. 
Para casa levaram a fantasia no coração 
e a beleza na alma.
A visita de estudo contou com a par-
ticipação das professoras Maria João 
Sá, Isabel Moreira e Graça Dinis e de 
vinte e cinco alunos de Artes Visuais 
das turmas do 10º I, 11º G e 12º G.

VISITA A FLORENÇA: COM O SONHO NOS OLHOS
MARIA JOÃO SÁ | PROFESSORA DA ESEQ

SESSÃO ABERTA - estudantes 
em programas de mobilidade 
ALBERTINA ANJO | PROFESSORA DA ESEQ
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