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EDITORIAL
Fernando Souto | Diretor do ECOS

O número oito de ECOS mostra-se  
ao público  num novo formato. 
Chegou assim o tempo de assi-

nalar algumas mudanças, por mais sim-
ples e   elementares que possam parecer.
Impunha-se melhorar a  apresentação  e 
tornar mais  fácil o  manuseamento do 
jornal. Fomos sensíveis  e tentámos cor-
responder às críticas e sugestões dos lei-
tores.
O jornal Ecos  mantém o projeto edito-
rial, definido há nove  anos, e  prossege 
o seu objetivo de ser um registo de vida 
da  ESEQ, uma  instituição já centenária. 
A esse projeto temos de regressar sem-
pre, para o aprofundar e nalguns casos 
desenvolvê-lo, através de novas respos-
tas a diferentes contextos de criação  e 
circulação de notícias e  de conhecimen-
tos. 
Trata-se de uma publicação anual e  apre-
senta-se como o lugar de convergência 
e de debate de ideias, aberto à partici-
pação de toda a comunidade educativa. 
Neste sentido, a direção do jornal não 
pode  deixar de registar e agradecer o 
trabalho de todos os professores e alu-
nos  que aceitaram contribuir para esta 
edição.

Cumpre-nos também manifestar especial 
apreço pelo competente trabalho de di-
reção e coordenação exercido pelo pro-
fessor António Ferreira  nos últimos oito 
anos. Desejamos  seguir o seu exemplo 
e  continuar com o mesmo espírito  e a 
mesma dedicação em prol do jornal. De 
igual modo, reconhecemos e agradece-
mos  a eficiente colaboração das profes-
soras Alda Ferreira, Ana Paula Mateus, Fá-
tima Guedes e Maria João Sá em idêntico 
período  temporal.
Procuramos neste número aprofundar 
os traços da identidade de ECOS dando 
expressão aos temas e questões em que 
alunos e professores estão empenhados, 
bem como  às atividades que promovem 
ou em que participam. Há pois, uma to-
tal  abertura e acolhimento  de  textos,  
artigos, notícias, fotos, desenhos, notas 
de investigação histórica e literária  que 
dão sentido e significado à nossa vida na 
Escola.
Como vem sendo habitual, publicamos, 
com manifesto apreço e proveito,  arti-
gos  dos  antigos  professores da ESEQ,  
António Ferreira, Luís Diamantino e pro-
fessora Conceição Nogueira que,  com o 
seu magistério  de vida  ativa  e cultural  

vai ensinando os  deveres  de cidadania  a 
todos nós, seus amigos. 
Enaltecemos os artigos de outros profes-
sores e sobretudo dos alunos, porventura  
alguns deles a dar  os primeiros passos, 
de um caminho a percorrer  no futuro. 
Futuro também da ESEQ  que na opi-
nião do diretor, José Eduardo Lemos,  se 
constrói  com  mérito dos funcionários, 
dos professores, dos alunos e dos encar-
regados de educação. Mas constrói-se 
também com o abnegado e esclarecido 
trabalho  de direção  como acaba de ser 
reconhecido pela Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim, ao atribuir ao diretor 
da ESEQ,  a Medalha de Reconhecimento  
Poveiro. Uma distinção merecida e  jus-
ta, que honra também a escola, que com 
júbilo, se associará à homenagem  a ter 
lugar  no próximo  16 de Junho, Dia da 
Cidade.
Eis, pois, razões  para lermos este núme-
ro de Ecos.
Ecos  que  por natureza ressoam ao  longe  
e repercutem  as vozes  e as palavras… de 
uma Escola da Póvoa de Varzim.
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José Eduardo Lemos, 54 anos, come-
çou a dar aulas quando ainda fre-
quentava o segundo ano da Faculda-

de de Letras da Universidade do Porto. 
Licenciado em Geografia, apaixonado 
pela educação, rapidamente se deixou 
seduzir por outras rotas. Sempre na es-
cola, mas a pensar e a dirigir a escola. 
Natural da freguesia de Guilhabreu, Vila 
do Conde, é no concelho vizinho e rival 
que faz carreira. É atualmente Diretor da 
Escola Secundária Eça de Queirós, na Pó-
voa de Varzim, representante das escolas 
do Quadro de Zona Pedagógica Um e Pre-
sidente do Conselho das Escolas. Elogia 
a responsabilidade social e os resultados 
obtidos pela escola pública, num contex-
to de grandes exigências e dificuldades. 
Denuncia o que diz ser uma política de 
"amesquinhamento" dos professores le-
vada a cabo por vários governos. E diz 
também o que faria de diferente, se fosse 
Ministro da Educação.

Por que é que trocou as salas de aulas 
por um cargo de direção?

Boa pergunta. Quando nós fazemos a 
mesma coisa durante bastante tempo, 
ficamos disponíveis para fazer uma coisa 
diferente. Após oito anos como profes-
sor, surgiu a oportunidade de fazer algo 
diferente. Candidatei-me ao Conselho 
Diretivo desta Escola, entrei como vogal 
em abril de 1994, em junho, candidatei-
-me a Presidente do Conselho Diretivo e 
fui eleito. Aqui estou, há 23 anos, a fazer 
uma coisa de que gosto.

Sente-se mais útil, mais realizado como 
diretor do que como professor?

São realizações diferentes, no entanto e 
pelos anos que levo nestas funções pos-
so dizer que me realizei mais como di-
retor do que como professor. Gostei do 
que passei a fazer.

Falemos da escola que dirige. Que nota 
daria à ESEQ?

Deixe-me pensar...(pausa ) talvez um 17 

A ESEQ MERECE UM 18 

ou 18, por aí.

A ESEQ ocupa o 88º lugar no ranking 
nacional das escolas. Considera que é 
uma boa posição?

Considero que sim, embora almejasse 
um lugar melhor. Mas creio que, entre 
cerca 640 escolas públicas com ensino 
secundário, estar na 88.ª posição é rele-
vante. Os resultados dos alunos da ESEQ 
são habitualmente melhores do que os 
homólogos nacionais e do que os dos 
alunos dos concelhos vizinhos.

Qual é a maior dificuldade da escola 
que dirige?

Há várias dificuldades, uma delas pren-
de-se com as instalações que não nos 
permitem abraçar novos projetos, nome-
adamente de âmbito desportivo. Depois, 
enfrentamos o conjunto de dificuldades 
que afetam toda a escola pública, de que 
destaco a falta de pessoal não docente. 
Mas eu diria que o maior problema, cuja 
solução poderia melhorar os resultados, 
é, de facto, um problema logístico. Pre-
cisamos de instalações mais modernas.

E qual é o grande mérito da ESEQ?

São as pessoas. São os funcionários, os 
professores e os alunos que têm um for-
te sentido de pertença, sentem-se mem-
bros desta instituição, vestem a camiso-
la. A escola tem tido o mérito de criar nos 

pais e alunos a ideia de que é capaz de 
os ajudar a obter sucesso, a ideia de que 
é um local seguro, tranquilo, em que os 
filhos podem crescer sadiamente e obter 
o rendimento que lhe permita seguir o 
curso que querem. Esse tem sido o méri-
to da escola. As sucessivas gerações de 
alunos, pais, funcionários e professores 
têm-se unido em torno de um projeto, de 
uma ideia de escola que tem dado força 
à ESEQ, e que a mantêm como uma refe-
rência ao longo de mais de cem anos

Os colégios privados são uma ameaça à 
escola pública e, em particular, à ESEQ?

Sim, eu diria que qualquer boa escola é 
uma ameaça à ESEQ, no sentido em que 
as boas escolas cativam os melhores alu-
nos. Mas, na verdade, os colégios priva-
dos não nos têm feito uma concorrência 
muito forte, porque não conseguem fa-
zer muito melhor do que a ESEQ. Com a 
mesma massa humana, com os mesmos 
alunos, dificilmente algum colégio pri-
vado conseguiria fazer melhor do que 
nós. Pode haver colégios privados que 
consigam melhores resultados, porque 
selecionam os alunos, coisa que nós não 
fazemos, porque selecionam os profes-
sores, coisa que nós não fazemos, por-
tanto, eu duvido que algum colégio com 
a dimensão e as condições da nossa es-
cola possa fazer melhor.

É essa a razão do sucesso das escolas 
privadas?

Entrevista a José Eduardo Lemos
Diretor da ESEQ

Entrevista conduzida por Inês Sousa Fernandes | 11.º B
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Uma escola que consegue escolher os 
alunos e os professores tem mais con-
dições para obter melhores resultados 
nos exames. Para além disso, as escolas 
privadas têm outros meios de gestão. Os 
alunos nunca estão à espera da substi-
tuição de um professor dias ou semanas, 
como acontece nas escolas públicas. 
Acresce que as privadas não têm tantas 
preocupações sociais como nós, que 
acolhemos todos os alunos, seja qual for 
a sua proveniência ou condição.

Qual é o seu papel enquanto Presidente 
do Conselho das Escolas?

O Conselho das Escolas é constituído por 
26 diretores, de todo o país, que prestam 
aconselhamento ao Ministério da Educa-
ção. Não só dão conselhos, como repre-
sentam as escolas. São diretores eleitos 
que respondem às solicitações do Minis-
tério e também, por sua iniciativa, tomam 
posição sobre determinados assuntos. O 
presidente coordena o trabalho dessas 
26 pessoas, que representam 800 esco-
las, sintetiza e transmite publicamente as 
posições do órgão.

Se fosse Ministro da Educação, o que é 
que mudaria de imediato?

(risos) Acho que não vou ter de me con-
frontar com o problema de ser ministro 
mas, fazendo um exercício académico, 
eu não mudaria muito, mudaria o que o 
ministro mudou. De imediato, voltaria a 
ter exames no 4.º e no 6.º ano, era o que 
eu faria de imediato.

A Finlândia, tida como referência em 
matéria de educação, avançou com um 
modelo de ensino por temas e não por 
disciplinas. Parece-lhe uma boa ideia?

Sim e não. Sim, é possível ensinar por 
temas e não, não é possível ensinar por 
temas no atual sistema de ensino em que 
os exames são elaborados e avaliados 
por conteúdos. Eu acredito mais no ensi-
no por conteúdos, organizado em torno 
de várias  disciplinas, ainda que parale-

lamente possam ser criados espaços ou 
até uma disciplina, como já existiu a área 
de projeto, onde se trabalhem temas. 

Portugal estaria apto a avançar com 
uma experiência semelhante?

Quando fala em Portugal, perceba que 
o sistema de ensino é uniforme em todo 
o país, e que para se mudar um sistema 
de ensino é preciso tempo. Em Portugal 
pode-se experimentar e até convidar es-
colas a testarem um outro modelo, mas 
eu duvido que, num sistema tão centra-
lizado como o nosso, em que há exames 
nacionais e regras de acesso ao ensino 
superior uniformes  se possa fazer muito 
diferente. Tem que haver um tronco co-
mum sobre o qual vai incidir a avaliação 
externa. É difícil em Portugal, como na 
Finlândia, mudar, mas se se quer mudar, 
eu defendo que se mude de forma gradu-
al, paulatina e não num único momento e 
em todas as escolas, através de decreto-
-lei.

Se fizermos uma sondagem aos alunos 
do secundário, poucos dirão que que-
rem ser professores. Porquê? A profis-
são é hoje menos valorizada?

Considero que alguns governos recen-
tes tiveram uma ação que desvalorizou 
a profissão de professor, não apenas no 
sentido económico e financeiro, porque 
perderam poder de compra, mas no sen-
tido afetivo e psicológico. O professor 
era uma referência da sociedade mas 
foram seguidas políticas de algum ames-
quinhamento profissional, os professores 
foram tratados como funcionários e não 
como profissionais com formação supe-
rior para desempenhar a nobre missão 
de educar. Acho que algumas políticas 
recentes diminuíram, de alguma forma, o 
estatuto profissional do professor.

Admite voltar a dar aulas?

Admito voltar a dar aulas e isso até pode 
acontecer muito em breve. O meu man-
dato termina em junho. 

HOMENAGEM NO
DIA DA CIDADE

Na reunião da Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim, de 2 de maio de 
2017,  foi aprovada a proposta do 

Presidente da Câmara, Engº Aires Perei-
ra, de distinguir com a Medalha de Reco-
nhecimento  Poveiro o diretor da ESEQ, 
José Eduardo Lemos. 
Expressamos as nossas felicitações ao 
Diretor, por  esta distinção merecida e 
justa, que honra também a escola, que 
com júbilo, se associará à homenagem a 
ter lugar no próximo 16 de Junho, Dia da 
Cidade.
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Os Maias é uma obra realista. 
Como tal, Eça de Queirós, um 
escritor que, devido à sua expe-

riência de vida, nos apresenta uma visão 
crua do mundo, faz uma crítica brutal a 
todo e qualquer elemento da sociedade 
Portuguesa sua contemporânea. Mas, e 
se Eça vivesse no século XXI? Quem seria 
alvo da sua crítica?
Bem, para começar, acredito que Eça re-
pudiaria qualquer tipo de rede social a 
que nos temos habituado ao longo dos 
anos. Ao reparar na hipocrisia de tantos 
tweets, na falsidade de tantas fotos do 
Instagram, na profunda estupidez de tan-
tas citações (inventadas ou não) e posts 
do Facebook, o autor realista teria gran-
de dificuldade em evitar enxovalhar qual-
quer coisa que se encontrasse online.
Mas isto não seria o alvo da maior crítica 
por parte do escritor. Esse lugar estaria 
reservado para o ridículo de certas figu-
ras públicas, debruçando-se mais sobre 
as figuras que constituem a nossa políti-
ca atual. Em especial, Eça iria achar um 
“piadão” a Donald Trump (é claro, mais 
um texto de opinião a criticar o pobre ho-
mem). Como é que é possível o presiden-
te da maior potência mundial ser tão ile-
trado, tão ultrajante, usar uma rede social 
para os seus comunicados ao povo (alter-
nando entre isso e indiretas e “roasts” a 
outras figuras públicas e certos ex-presi-
dentes) e ser, pura e simplesmente, um 

personagem tão ridículo? Escusado será 
dizer que Eça iria ficar desesperado com 
tanta idiotice diária.
Em suma, apesar de nós adorarmos a 
ideia de Eça de Queirós nos tempos mo-
dernos, não creio que ele fosse apreciar 
tanto a podridão do século XXI quanto 
isso. Danado seja aquele que arranje ma-
neira de trazer um escritor tão louvável a 
este mundo esquecido por Deus.

Rui Samúdio | 11.º C

                                        

EÇA TEVE PIADA 

Numa busca incessante e contínua
Todos nós, sem exceção, procuramos
O verdadeiro amor, forte e intenso,
Que a cada dia mais desejamos.

Mas será o amor realidade,
Ou apenas uma mera ilusão?
Será um forte sentimento,
Ou só fruto da imaginação?

Será um passo para a felicidade, 
Ou o caminho para a aniquilação?
Face a isto, eis a questão:
Amor ou razão?

CÉREBRO OU CORAÇÃO
Rita Bentes Gonçalves | 11.º C

Dominados pela razão 
E despojados de qualquer emoção,
Seremos facilmente inundados 
Pela tristeza e pela solidão.

Dominados pelo amor
E obedecendo-lhe cegamente, 
Viveremos isolados do mundo
E sofreremos perdidamente.

A razão é uma virtude
O amor é essencial,
Portanto, encontrar o equilíbrio, 
É sem dúvida fundamental.
 
O amor ilumina o caminho 
Combate as trevas e a escuridão,
Por isso, descarta a frieza
E ouve a voz do coração.

Quando olho em redor, eu percebo
Que tudo existe por uma razão.
Como tal, existem veias e artérias
A ligar o cérebro ao coração.

Para que o relógio não pare, 
Têm que trabalhar juntos,
quer queiram quer não
Por isso, querido coração,

Mantém-te longe da confusão
E entende que serás mais forte 
Se te aliares à razão.

Rita Mota |12.ºH
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“Os  meus pais deram-me a melhor das edu-
cações, e aminha mãe avisou-me:
quando cresceres, não queiras ser adulto. 
Mas o conselho veio tarde demais.
Passei a vida a tentar recuperar o que, a certa 
altura, perdi.”

In “Mil Anos de Esquecimento”
Afonso Cruz

Quando somos crianças, temos 
sonhos do tamanho do mundo. 
Sonhos que nos fazem crescer 

com eles.
Na Escolaos tudo fica muito pequeno), 
de fartos cabelos brancos, sobrancelhas 
espessas da mesma cor e uma voz que 
nos calava a todos. Passávamos todo o 
dia na sua companhia, mas íamos almo-
çar a casa, aqueles que o podiam fazer. 
Aos sábados, praticávamos ginástica no 
recreio de terra batida e pedras, inúme-
ras pedras de todos os tamanhos e fei-
tios, até dava para brincarmos com elas, 
quando faltava a bola. No fim da manhã 
de sábado, regressávamos a casa, can-
sados e suados, mas com uma alegria 
transbordante.
Crescemos e fui frequentar o Colégio D. 
Nuno, na Praça do Almada, onde encon-
trei muitos amigos e professores que fa-
ziam a diferença. Professores que davam 
asas à nossa imaginação, ensinavam-nos 
a criar e a sermos únicos. Diziam-nos que 
todos somos capazes de atingirmos a 
excelência naquilo que fazemos, ou nos 
propomos realizar.
Sempre que podíamos, enchíamos o 
campo de futebol, que lá existia, de cor-
rerias intermináveis e de gritos de alegria.
Íamos fazer os exames ao Liceu, momen-
to de um nervoso miudinho, mas que nos 
preparava para as dificuldades que iría-
mos encontrar pela vida fora.
Passei todo esse tempo a querer ser 
maior, ser mais velho, é sempre assim, e 
de repente estava diante daquele impo-

nente edifício. Ao transpor aqueles enor-
mes portões de ferro do Liceu, senti todo 
o seu peso nos frágeis ombros de um 
adolescente.
No Ensino secundário, sonhava com o 
meu curso de Direito e dediquei-me a 
fazer amigos. Delegado de turma, repre-
sentante dos alunos no Conselho Direti-
vo, solidarizei-me com um professor na 
luta política contra alguns desmandos 
dos militares. Sempre entendi que vale a 
pena lutarmos pela liberdade, venha de 
onde vier a opressão, seja qual for o lado, 
até porque todos os lados são iguais, não 
há um menos igual do que o outro.
Os dois anos do Secundário passaram 
num abrir e fechar de olhos. Encontrei 
professores únicos que me ajudaram a 
ser o que sou hoje.
Pelos olhos e pela sabedoria da Dra. 
Conceição Nogueira, descobri o encan-
tamento do texto literário e o poder que 
os livros possuem de mudar a nossa vida. 
Esqueci o Direito e mergulhei num mun-
do extraordinário e sempre novo.
Ainda conservo na memória dos meus 
dezoito anos as manhãs luminosas e de-
safiantes da disciplina de Filosofia e a pa-
lavra, que nos cativava a todos, da Dra. 
Maria do Carmo Caimoto.
Passados todos estes anos, recordo, com 
saudades, estes tempos de formação da 
nossa personalidade e nunca me canso 
de reconhecer o trabalho dos nossos 
professores.
Nessa altura, os pais confiavam na escola 
enquanto instituição de referência e de 

valores inalteráveis. O professor era res-
peitado e distinguia-se na sala de aulas. 
Hoje, é o que sabemos.
Foram esses homens e essas mulheres 
que construíram uma sociedade de va-
lores. Esses homens, essas mulheres e 
a sua missão foram esquecidos na vora-
gem do tempo e da competição feroz da 
sociedade atual.
Gostaria que todos nós soubéssemos, de 
vez em quando, que a família e a escola 
são as duas pedras basilares da socieda-
de, que queremos mais justa e solidária.
Tenho muita gratidão por todos os que 
fizeram parte das nossas vidas, por uma 
ou outra razão. Todos foram importantes, 
mesmo os que levantaram obstáculos, 
pois só assim aprendemos a superá-los.
Nunca nos devemos esquecer como 
é bom continuar a ser criança e agra-
decer a todos que continuam lá, na                                                            
Clube de Debate ESEQ nossa infância, à 
espera da nossa visita. 
Bem hajam!

Luís Diamantino | Vereador do Pelouro da Educação da C.M. da Póvoa de Varzim
PERCURSO

Fachada do Colégio D. Nuno na Praça do Almada
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Tempo
Que aquece
Ou que esfria.

Tempo
Que passa depressa,
Ou que voa, diria.
Tempo 
Com asas,
Que vives.
Tempo
Que agora passou,
E
Tempo que passarei,
Com o tempo que hoje está,
Com o tempo que ainda tenho,
Não sei o que o Tempo será.
Instantes consecutivos
Que parecem simultâneos,
Em contínuo, muitos, tantos,
E medido,
Fazem a duração
De mais um tempo
Vivido.
Aquilo que,
Afinal,
Tens, medes, duras, passas,
E deixas passar,
Vives
E até esfria,
É Tempo.
Ou que seria?

Graça Campos
Professora da ESEQ

TEMPO

Surgiu-me esta frase, que achei bo-
nita, quando estava na praia a olhar 
e a ouvir o mar. Surgiu. Não sei por-

quê. E fiquei a pensar e percebi que subi-
ra ao meu consciente aquilo que a vida 
me tem mostrado: o mar tem sido o meu 
guia para os meus amores.
Também tinha mar o Porto, mas mais 
longe. Preciso de o ter sempre por perto 
(exceto no copo). Vim atrás dela e, assim, 
conheci o Paulo e a ESEQ.
Este ano não foi como os outros. Não te-
nho estado tão presente na escola, mas 
preciso de sentir que continuo a fazer 
parte dela. É muito bom sentir que, quan-
do lá vou, alguns sorrisos sinceros ficam 
satisfeitos por estar melhor, por saberem 
que vou voltar , que sentem a minha fal-
ta…e fazem-me sentir querida.
Em casa, situação aparentemente inve-
jável, sinto a falta dos toques, dos “miú-
dos”, dos funcionários, dos colegas, das 
“resmunguices” do dia a dia, da agita-
ção…da vida.
A minha vida é, graças a Deus, muito 
mais do que este espaço mas passa mui-
tíssimo por ele.
Numa das minhas idas até lá, pediram-
-me um artigo para o Ecos. Respondi que 
estava sem inspiração e pedi um tema. 
Prontamente obtive –o: “As tuas vindas à 
escola”. E eu aproveitei.
Realmente, quando a vida me obriga a 
parar eu paro, mas não corto com aquilo 
que me liga ao mundo, ao meu mundo. 
Por isso vou, sorrio, falo, digo disparates, 

AMOR COM MAR AO FUNDO
Isabel Maio
Professora da ESEQ

dou abraços e beijinhos e sou muito eu.
Obrigada a todos e… 
preparem-se para o meu regresso.

Kevin Cunha | 11.º G

Kevin Cunha |  11.º G
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Pedro Gonçalo Correia | 10.ºE
                                                                        
Mariana Santos | 10.º E

Martin Luther King once said: “Our lives begin 
to end the day we become silent about things 
that matter.  Sadly, over four decades after 
the civil rights movement of the 1960s, our 
children are growing up in a society in which 
prejudice and bigotry are still commonplace.” 

In all honesty, Martin Luther King’s 
words are still an up-to-date criticism 
of the silent path many people, in our 

society, still follow.
Unfortunately, the 1960s civil rights 
movement stopped moving myriads of 
people. I would say that a society without 
discrimination and prejudice is impossi-
ble. It is something which has come from 
a fairy tale. Bad people will always exist, 
but we can’t accept the discriminatory 
acts and words that we have been wit-
nessing, these days, from world leaders 
that should respect their own nations. We 
can’t just remain silent about it! Martin 
Luther King had the courage to oppose 
what was wrong in an insanely dangerous 
era. Why can´t we? Why are there so many 
people testifying to racism, xenophobia, 
prejudice against religion, looks and age 
and even bullying, without saying a single 
word about it to anyone? Mobs of citizens 
have chosen a more muted response re-
garding things that matter; it does not 
only corrupt a person’s will, but also the 
whole community’s welfare.
Despite all this, I don’t mean you should 
be an armchair critic! Talk and act! Let’s 
change the mindset of a generation that 
might be walking towards a depressive 
and not expressive status.

Markus Barra | 11.º G

Carla Braga | 12.º H

O tempo passa, aumentando idades.
Tudo muda, irreparavelmente.
Oh! Se ao menos fosse um mudar contente!
Mas duras são as suas crueldades…

Faz decair todas as qualidades:
Às cidades dá poluição crescente;
Tira à natureza a beleza ardente;
Cansa as almas; apaga as amizades.

Traz tecnologia a corromper
Que nós, mais dependentes cada dia,
Sem ela já nem sabemos viver.

O tempo passa, mudança tão fria!
Torna nostalgia qualquer prazer.
Também, se não passasse, que seria?
 

Quando paro e em meu redor atento
Na imensa e mágica Natureza
Que encanta e seduz a própria beleza
E dança ao sabor do suave vento

Nunca vi tão fantástico momento
Manto de cor, cheiro e delicadeza
Impressiona pela sua grandeza
Quando a admirá-la me apresento

E minha tristeza desaparece
Plenitude sem igual cresce em mim
E o meu coração, então, aquece

Encontro este paraíso sem fim
Que o descontentamento desconhece
E a minha alma é feliz, enfim!



ECOS 2017 | 9

Ecos da ESEQ
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É minha intenção escrever um breve 
apontamento sobre a história da Bi-
blioteca Municipal da Póvoa de Var-

zim, na sua relação com o  Liceu Eça de 
Queirós, nos anos  de 1930 e 1940.
Assentarei este meu relato num encade-
amento de notas publicadas na imprensa 
poveira e nos anuários do referido Liceu . 
No Anuário de 1931-32 no capítulo sobre 
as instalações apresenta-se a biblioteca 
em estantes dasarticuladas, dispersa por 
toda a parte, pela sala de leitura, sala dos 
Professores,três salas de aula e… corre-
dores.
Tal situação, assim descrita, não  impediu 
a incorporação integral da então desig-
nada Biblioteca Municipal de Camões e 
do Museu Regional de Rocha Peixoto na-
quele estabelecimento liceal. Gerou até 
um sentimento de   regozijo e apreço no 
corpo docente.
O Diário de Governo de 13 de Janeiro de 
1932 inseriu um voto de louvor, do Minis-
tro da Instrução Pública, à Comissão Ad-
ministrativa  da Câmara Municipal pelo 
interesse manifestado à causa da Instru-
ção e ao Liceu Eça de Queirós.
O presidente da Comissão Administrati-
va, João Pedro da Silveira Campos,  agra-
deceu, em fevereiro do mesmo ano, a 
proposta daquele voto e nos seguintes 
termos :
“ Em nome da  Comissão Administrati-
va   deste Município, venho agradecer ao 
Corpo docente deste Liceu a proposta de 
voto de louvor a esta Câmara, publicado 
no Diário do Governo de 13 de Janeiro, II 
série, pela oferta a esse estabelecimento 
de ensino, da Biblioteca e Museu Munici-
pais “.
No mesmo Anuário dá-se conta que a 
Biblioteca da Câmara  era composta por 
8578 volumes  e a Biblioteca do Liceu por 
1760 volumes. 
Passados apenas três anos  o  Liceu é 
surpreendido  por duas notas da Presi-
dência da Câmara da Póvoa de Varzim, 
solicitando a restituição da Biblioteca e 
Museu que lhe tinham sido entregues em 
dezembro de 1931. 
Em reunião de conselho de classe, em 

janeiro de 1935, os professores  manifes-
taram alguma surpresa pelas referidas 
notas camarárias, tanto mais que o do-
cumento atrás citado da Comissão Admi-
nistrativa utilizava a palavra oferta,  sem 
reserva alguma. Acrescentam ainda,  que 
a ideia da passagem da Biblioteca da Câ-
mara para o Liceu já tinha sido levantada  
por David Alves  junto do Ministério da 
Instrução Pública, em 1918. Daí não com-
preenderem que a Câmara venha agora  
reivindicar a restituição da Bibilioteca 
Municipal.
Reconhecem os mesmos professores 
que a cedência da Biblioteca da Câmara 
ao Liceu constituiu uma medida de lar-
go alcance pedagógico e que deve estar 
aberta à comunidade. Reconhecem tam-
bém,  que a situação do liceu no extre-
mo sul da Póvoa dificulta a concretização 
deste objetivo,  pelo que  urge a  mudan-
ça do Liceu para uma parte mais central. 
Reacende-se assim a campanha a favor 
da construção de um novo  edifício.
Por sua vez, também  o Conselho Admi-
nistrativo considerou que deveria ser a 
Direção Geral da Fazenda Pública a de-

cidir este caso,  tendo em conta que a 
nova legislação colocava todo o mate-
rial  sob sua  alçada.
Neste sentido, a Direção Geral do Ensino 
Secundário enviou à Direção Geral da 
Fazenda Pública  a questão, considera-
da por si, embaraçosa. Na realidade, não 
se teria chegado a esta situação de dú-
vida e conflito, se,  em devido tempo e 
a quem de direito, fosse confiada a con-
cretização da vontade da Câmara Muni-
cipal, de entregar a Biblioteca e o Museu 
ao Liceu. Este não deixaria de dar bom 
acolhimento ao desejo que a câmara, 
sem dúvida, alguma manifestara, . 
Após estudo do caso,  a solução jurídica 
encontrada pela Direção Geral da Fazen-
da Pública foi a de que a Biblioteca e o 
Museu continuavam sendo propriedade 
da Câmara, mas ao Liceu pertencia o seu 
uso, com as condições de os abrir ao pú-
blico, de os desenvolver, catalogar e or-
denar, isto é, tirar deles o rendimento e 
dispensar-lhes os cuidados próprios.
Perante tal parecer,  a Câmara Municipal 
manifestou total discordância e avançou 
para um estudo  mais ponderado do que 

Fernando Souto | Diretor do ECOS

OFERTA E INCORPORAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO LICEU EÇA DE QUEIRÓS 
ECOS DE UMA POLÉMICA

                            Biblioteca do Liceu  Eça de Queirós nos  anos de 1930 



ECOS 2017 | 11

dizia ser a defesa dos seus legítimos di-
reitos.                         
Era por demais evidente que  o Liceu não 
tinha instalações adequadas para a insta-
lação  da Biblioteca e do Museu. Atento 
a esta circunstância, o presidente da Câ-
mara de então, Dr. Carlos Moreira, tomou 
a iniciativa de desenvolver um processo 
para  dotar condignamente a Biblioteca  
de meios físicos capazes de assegurar o 
cumprimento  das inerentes funções cul-
turais, em situação de autonomia, face  
ao Liceu. Apontava para tal um edifício 
da  Praça do Almada. 
Essa iniciativa motivou grandes elogios 
na imprensa local, relembrando que a 
Câmara ao confiar à guarda do Liceu a 
sua biblioteca fê-lo convicta de que sur-
giria um novo edifício escolar, e nele ha-
veria uma sala especial, para instalaçao 
da mesma e aberta ao  público. Ora, esse 
projeto não se afigurava viável nas cir-
cunstâncias presentes.
Em “O Comércio da Póvoa”, Santos Gra-
ça  publicou um artigo, muito  justamen-
tre intitulado “Biblioteca e Museu - rei-
vindiquemos o que é nosso!”, onde fez 
o enquadramento histórico da questão 
e concluiu que não havia qualquer  ato 
ou documento que justificasse a doação 
de usufruto  da Biblioteca e do Museu ao 
Liceu. Aconselhou  mesmo,  a Câmara a 
ir  até ao fim e em último recurso que a 
questão fosse dirimida em Tribunal, para 
que a Póvoa  pudesse entrar  na posse 
daquele  seu património cultural.
Enquanto a Biblioteca  permaneceu à 
guarda do Liceu, lemos na  correspon-
dência com a Câmara Municipal que  di-
ferentres reitores insistiram no cumpri-
mento, por parte da Câmara,  dos seus 
deveres de assegurar o lugar de um fun-
cionário, as obras de beneficiação e a 
abertura ao público. 
Finalmente  em 1951 dá-se início ao pro-
cesso de transferência da Biblioteca do 
Liceu para dependências da Câmara Mu-
nicipal, o que  na pratica facilitará a sua 
autonomia. Esta ganhará força com a 
campanha na imprensa local, no ano de 
1954,  com o lema  “ A Póvoa precisa de 

uma Biblioteca “ .
A Biblioteca  Municipal passa a denomi-
nar-se  de Rocha Peixoto, em 1966, na 
comemoração do 1º centenário do seu 
nascimento e vai finalmente  inaugurar  a 
sua sede  própria,  em 1991.
                                                                                                          

No dia 25 de novembro de 2016, na 
passagem dos 171 anos do  nasci-
mento do patrono da escola, teve 

lugar no auditório a sessão de lançamen-
te do livro  “O meu político e religioso Eça 
de Queirós “ de autoria  do professor An-
tero Simões. 
Esta sessão presidida pelo diretor da 
escola, Eduardo Lemos,  contou com a 
presença de alunos, professores, convi-
dados e marcou  o encerramento das co-
memorações, que desde há um ano, se 
cumprem  sob o lema “Eça de Queirós - 
100 anos a dar nome à Escola”.
Deve-se ao Ministro da Instrução Pública,  
João Lopes Martins Júnior, o decreto de 
9 de Outubro de 1915, em que o  Liceu 
Nacional da Póvoa de Varzim passou  a 
ser  denominado Liceu Nacional de Eça 
de Queiroz.
  “O meu político e religioso Eça de Quei-
rós” constitui o terceiro livro de Antero 
Simões  sobre o autor de “Os Maias”. Os 
outros livros do antigo professor da ESEQ  
falam de  Camões, Antero de Quental, 
Fernando Pessoa e sobretudo  Leonardo 
Coimbra,  o autor escolhido para tema da 
sua tese em Filosofia. 
O professor  Antero Simões, que define 
a sua vida na tríplice vertente de profes-
sor, tenista e escritor apresentou assim, 
aos 86 anos, o seu décimo terceiro livro. 
Parabéns! 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“ O meu político e religioso
Eça de Queirós” 

Da esq. para a dir.ª: Antero Simões, José Eduardo Lemos e Fernando Souto na apresentação do livro - “O meu Politico e 
Religioso Eça de Queirós”
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Mais um sucesso da ESEQ, graças 
à excelência dos seus alunos e 
colaboração empenhada de pro-

fessores e funcionários.
Foi no pasado 25 de março que a nossa 
escola levou à comunidade educativa o 
segundo Sarau Cultural. 
O Auditório Municipal encheu-se de luz e 
brilho e pelo palco passaram os saberes 
extra escolares dos nossos jovens alunos. 
Do clássico ao contemporâneo, tivemos 
lindos momentos de poesia, música e 
dança que a todos encantaram.
Tal como no poema de Jorge de Sena, 
cuja leitura foi partilhada por todos os 
elementos da comunidade escolar pre-
sentes e em forma de jogral os alunos da 
ESEQ são:
                                                                                         

SARAU CULTURAL
Lucília Viana | Professora da ESEQ

Uma pequenina luz bruxuleante (…)
Brilhando indeflectível.
Silenciosa não crepita
não consome não custa dinheiro (…)
Mas brilha.
Não na distância. Aqui
no meio de nós.
Brilha.
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CLUBE DE DEBATE ESEQ 

“Esperamos que falem com pessoas com 
quem nunca falariam, que se 
deixem convencer por casos 
aparentemente mais absurdos, que riam, 
sorriam e se (re-)apaixonem; mais não 
seja pelo debate. Acima de tudo fica um 
conselho: divirtam-se muito a sério.”

Guia de Adjudicação da Sociedade de Debates Académi-

cos de Lisboa.

OClube de Debate da ESEQ foi 
criado por alunos e para alunos,  
no passado ano letivo 2015/2016 

por iniciativa da  Associação de Estu-
dantes da nossa escola. Na continuação 
deste projeto, a direção da Associação 
de Estudantes  lançou no presente ano 
letivo a atividade “Torneio de Debates 
ESEQ 2016/17”. Trata-se  de atividade de 
caráter competitivo, incentivando o di-
álogo entre oradores  acerca de  temas 
variados sobre a nossa realidade atual. O 
torneio consiste num conjunto de deba-
tes, realizados ao longo dos três períodos 
letivos, com fases eliminatórias até à fi-

nal. Essa fase final será o grande evento 
levado a cabo no terceiro período.
 Para este torneio, contámos com o apoio 
da anterior direção do Clube e, de forma 
especial, com a Sociedade de Debates 
da Universidade do Porto, que se dispo-
nibilizou a ceder recursos humanos para 
uma formação em debate competitivo 
aos vencedores do torneio. Contámos 
ainda com o enorme apoio da Associa-
ção de Estudantes, nomeadamente do 
seu presidente Alexandre Galiza. 
Sendo o primeiro e último ano desta di-
reção, não podemos deixar de nos mos-
trar satisfeitos com a nossa participação 

neste projeto. Agradecemos ainda a to-
dos os alunos, que tiram tempo dos seus 
horários para participarem nas nossas 
atividades. Sem eles, o Clube não teria o 
grande sucesso que teve e tem.  A todos, 
um muito obrigado!

                                                                                                    

Edgar Cabreiro | 12.º J

Sessão do Torneio de Debates 2016/17
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No passado dia 24 de abril, vinte 
alunos do oitavo e nono anos de 
escolaridade da ESEQ participa-

ram no concurso "Eu Sou Europeu", no 
Espaço Europa, em Lisboa, promovido 
pela Representação da Comissão Euro-
peia em Portugal.
 Os alunos foram preparados e acompa-
nhados nesta atividade pelos professores 
de Geografia, António Gonçalves e Delfi-
na Pinheiro.
À escola vencedora, será atribuído o pré-
mio de uma visita ao Parlamento Euro-
peu, em Bruxelas.
Os alunos do CEI e respetivas professo-
ras também participaram nesta ida a Lis-
boa com a natural  visita ao Estádio da 
Luz e ao Museu Cosme Damião.

VISITA DE ESTUDO 
A LISBOA 
António Gonçalves | Delfina Pinheiro 
Professores da ESEQ

ALUNO DA ESEQ REPETE 
VITÓRIA EM PRÉMIO 
ESCOLAR NACIONAL

Pedro Gonçalo Correia voltou a con-
quistar um prémio no concurso na-
cional “Um Conto Que Contas”. O 

aluno do 10ºE da Escola Secundária Eça 
de Queirós obteve o primeiro lugar na ca-
tegoria A4, referente ao ensino secundá-
rio. O jovem estudante poveiro apresen-
tou a obra intitulada ‘Prisões Paralelas’ e 
repetiu o triunfo alcançado no ano letivo 
anterior quando estava no nono ano.
Esta iniciativa consiste na escrita e ilus-
tração de um conto que envolva conteú-
dos matemáticos.

DIA DO ALUNO
Associação de Estudantes da ESEQ
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In order to give our students the best 
opportunities to succeed in this in-
creasingly interconnected world, we 

need to provide them with opportunities 
to learn about and interact with the world 
beyond their borders. This is deeply as-
sumed by Inês Veríssimo, stating that 
“It’s excellent to be a part of a globalized 
world and consequently become more 
open-minded and more educated.”
English was originally the language of 
England, but with the spreading of the 
British Empire it became the primary or 
secondary language of many former Brit-
ish colonies. But the spread of English as 
a lingua franca is also explained because 
of the social and economic trends of glo-
balization, especially in their connections 
to Anglo-American dominance in tech-
nology, science, academia and leisure.
By mastering the English language as a 
big capital step in the communication 
process, students empower themselves 
with an international language opening 
access to a better career, better pay, ad-
vanced knowledge and communication 
with others from all cultures  across the 
globe. According to Ana Rita “English 
gives you a new perspective of the world 
and new opportunities to overcome dif-
ficulties.” Young people in Portugal con-
sider the language “cool”, as they believe 
it stands for all “great” things in life such 
as music, TV, mobiles, computers or the 
Internet. Like Tatiana adds “It’s important 
that we learn to seize opportunities and 
take advantage of the tools that we are 
provided with.”
Besides the development of language 
skills students expand their knowledge 
concerning a multitude of cultures and 
therefore pave their way to multicultur-

ENGLISH: A PASSPORT IN THE GLOBALIZED WORLD
Albertina Anjo | Professora da ESEQ Ana Rita Areias | 12.º K Gonçalo Ferreira | 12.º K
Inês Veríssimo | 12.º K  Tatiana Ribeiro | 12.º K

alism. In addition to listening, speaking, 
reading and writing we must bear in mind 
that there is a fifth language skill – cul-
ture. We are all internationalists now. We 
are or will be dealing with foreigners in 
our community, going abroad more, deal-
ing at a distance with foreigners through 
outsourcing or email, phone and video-
conferencing. Teens are interchanging 
experience and information through 
travel, key pal schemes and networks like 
Facebook. This is the time to develop the 
intercultural skills that will serve them in 
adult life.
The use of English implies learning about, 
understanding and appreciating the val-
ues, ways of doing things and unique 
qualities of other cultures. It involves un-
derstanding how to use language to ac-
cept diÇerence, to be flexible and tolerant 
of ways of doing things which might be 
diÇerent from ours.  This is an attitudinal 
change that is expressed through the use 
of language and a project which our stu-
dents at Eça de Queirós school strongly 
embrace. Above all just like Gonçalo says 
“...with the easy access to learn English, 
everybody is able to see the world and 
enjoy every aspect of it due to the Eng-
lish language.”

Professores de História e com a colaboração dos alunos 
e encarregados de educação das turmas 9.º A, 10.º L, 11.º 
J, 12.º J e K.

EXPOSIÇÃO "FAMÍLIA 
COM HISTÓRIA"
INSERIDA NO ÂMBITO NO PROJETO 
EÇA DINÂMICA
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Delfim Amorim aluno do Liceu Eça de Queirós em 1927

NO  CENTENÁRIO DE DELFIM AMORIM - UMA EXPOSIÇÃO DE ARQUITETURA

A exposição “Delfim Amorim em 
casa”  inaugurada a 2 de abril de 
2017 na Biblioteca Municipal Ro-

cha Peixoto retrata de forma clara o bri-
lhante percurso do arquiteto poveiro 
Delfim Fernandes Amorim. Era natural da 
freguesia de Amorim e  foi aluno do Liceu 
Nacional Eça de Queiroz,  entre  1927 e 
1937.  
Delfim Amorim  abordou e aprofundou 
áreas de diferentes especialidades, den-
tro daquilo que era defendido pela ODAM 
(Organização dos Arquitetos Modernos), 
de que foi um dos seus fundadores. Tal 
movimento veio trazer uma nova menta-
lidade à arquitetura que se iria produzir 
no futuro, integrando na globalidade das 
suas obras, os valores do movimento mo-
derno internacional.
É a partir do final da segunda guerra mun-
dial que começa haver uma tomada de 
consciência pela inevitabilidade de uma 
arquitetura que fosse verdadeiramente 
moderna. Em 1948, de 28 de maio a 4 de 
junho, realiza-se o 1º Congresso Nacional 
de Arquitetura, que decorreu na Socie-
dade Nacional de Belas Artes, em Lisboa. 
Foi um acontecimento determinante na 
divulgação dos princípios em que deve-
ria assentar a arquitetura moderna. 
Todos os arquitetos seus contemporâne-
os e quase de forma inconsciente eram 
impulsionados pela obrigação de criarem 
uma alternativa à corrente estética nacio-
nal historicista, defendida pelo regime vi-
gente. Tornava-se por isso evidente que 
o movimento moderno assentava numa 
forte componente ideológica e política, 
apoiada na crença de que a arquitetura 
podia funcionar como um compensador 
social.
Delfim Amorim produziu entre 1944/1951 
inúmeras e inovadoras obras em Portu-
gal, nomeadamente na  Póvoa de Varzim, 

José Manuel Ribeiro | Arquiteto, Professor da E. Flávio Gonçalves e Comissário Científico da Exposição

Casa Josué Silva, na Avenida dos Banhos, já
demolida

Vila do Conde, Guimarães e Porto. No fi-
nal de dezembro de 1951 emigra para o 
Brasil e  continuará no Recife a projetar 
e construir obras de elevada qualidade 
arquitetónica, sempre dentro do espírito 
moderno e que ainda hoje são referên-
cias significativas no estado de Pernam-
buco. A ele se pode aplicar o aforisma de 
“ars longa, vita brevis“, pois veio a falecer 
aos 55 anos, no Recife, onde viveu e foi 
um dos fundadores e  também um pro-
fessor incontornável da Faculdade de Ar-
quitetura  da Universidade local.
A divulgação da arquitetura moderna 
por parte de Delfim Amorim, é bem visí-
vel nas mais de 40 obras que projetou e 
construiu entre 1944 e 1951 na Póvoa de 
Varzim, infelizmente algumas já despa-
recidas. Foram, no entanto, referências 
fortes durante várias décadas, podendo 
destacar-se a título de  exemplo: a Casa 
Dimas em Aver-o-Mar; a Casa Josué Silva 
na Avenida dos Banhos; a Casa Dr. Amé-
rico Graça na Rua da Alegria; a Casa Ar-
mando Figueiredo na Rua dos Favais; a 
Casa Dr. Alberto Moreira na Rua Dr. Josué 
Trocado; o Edifício Eugénio Sá na Rua da 
Junqueira; a Casa Santos na Rua Comen-
dador Francisco Quintas; o Edifício de 
habitação e padaria de Vicente Vieira na 
freguesia da Estela, entre muitas outras.
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Exposição “Delfim Amorim em Casa” -  Biblioteca Rocha Peixoto 2017

Casa Dimas Maio, em Aver-o- Mar, já demolida

Casa Armando Figueiredo, na Rua dos Favais
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QUANDO O TEMPO SE TRANSFORMA EM SAUDADE…
Retalhos da vida de uma professora

2000 – Começo a ouvir: - “Então, 
não se reforma?”, “Então não te 
reformas?” Se eu estivesse no seu 

lugar…”, “Se eu estivesse no teu lugar…” 
Reformar-me? Eu?
Como estas palavras me soavam estra-
nhas!
Digo sinceramente: foram as colegas 
que me alertaram para a proximidade 
dessa realidade, mais próxima do que eu 
jamais pensara.
Comecei, então, a lembrar-me do exem-
plo do meu inesquecível Colega e gran-
de Amigo, Dr. Luís Amaro, que dizia: 
«Reformei-me um ano antes do limite da 
idade para não sentir o empurrão da Re-
forma».
Mas, infelizmente, essa antecipação não 
foi o suficiente. Aquando do seu desapa-
recimento, a sua dedicadíssima Esposa, 
a Senhora D. Margarida, abraçando-me, 
soluçava, inconsolável: «O Amaro nunca 
se habituou à Reforma!» E eu sabia que 
isso era verdade! Duplamente verdade!...
Também nós não nos habituámos à sua 
ausência. Sentíamos (e continuamos a 
sentir) a falta do nosso Amigo. E a prova 
é que, antes de deixarmos o Liceu, sete 
anos depois de Luís Amaro desaparecer, 
lhe promovemos uma merecida Home-
nagem, que culminou com a publica-
ção do livro: «Reencontro com o Dr. Luís 
Amaro de Oliveira – O Professor e o Ami-
go».
E ao evocar desta vez a Homenagem a 
Luís Amaro surge inesperadamente na 
minha memória um comentário de um 
seu e nosso Amigo, infortunadamente 
desaparecido em 10 de Março de 2016: 
«O Amaro teve muita sorte em tê-la a si, 
Maria da Conceição». Mal eu supunha 

que ia ser apanhada pelas mesmas “ma-
lhas” do destino… Oxalá onde o Professor 
João Marques se encontrar possa apre-
ciar o n.º 48 do nosso Póvoa de Varzim, 
que exalta a sua figura como «homem de 
excecional quilate inteletual e ético».1
O dito do nosso Colega e Amigo António 
Azevedo, a propósito do livro do Dr. Luís 
Amaro: «Para um homem de livros, só um 
livro», poderá com toda a propriedade, 
ser extensivo aos dois Amigos – confir-
mando-se a mensagem do excelente ar-
tigo do filho de Luís Amaro: “Cumplicida-
des da Rua dos Ferreiros com a Rua 31 de 
Janeiro, 20A.” 2
Mas Luís Amaro ficará, também, para 
sempre ligado à Biblioteca da nossa Es-
cola – Biblioteca Dr. Luís Amaro de Oli-
veira. As suas letras «lembrarão a todos 
quantos ali passam ou vierem a passar o 
nome e figura de alguém que ali se refu-
giava, alheando-se completamente dos 
outros frequentadores».3
De Abril a Dezembro de 2001, o tempo 
correu veloz. E em 30 de Novembro des-
se ano, recebi um postal, assinado pelo 
Presidente do Conselho Executivo da 
nossa Escola, de quem guardo a melhor 
recordação, “convocando-me” para o 
Almoço de Natal e de Homenagem aos 
professores e funcionários aposentados, 
a realizar em 21/12/2001, na Estalagem de 
S. Félix.
 Acabo de lhe telefonar para, passados 
tantos anos, me confirmar a sua assina-
tura. Ouvi, então, a sua voz, sempre aten-
ciosa e enérgica: «É sim, Conceição, é a 
minha assinatura. Efeitos da quantidade 
e da pressa…»
Contamos consigo - terminava, assim, 
o seu irrecusável convite, envolto, ago-

ra, em muita saudade. E contra todas as 
expetativas, “contaram mesmo comigo”. 
A decisão que eu julgava inabalável de 
«Quando for a minha vez, ninguém me 
apanha lá» começou a esmorecer, aca-
bando por me convencer de que não se 
tratava de uma despedida.
Comecei, antes, a ver esse almoço e ou-
tros que se seguiram como uma oportu-
nidade de, uma vez mais, me sentir na 
minha Escola. Sabíamos que tínhamos 
aí alguns verdadeiros amigos que não 
gostariam de, pela primeira vez, nos mar-
carem “falta”. Alguns desses professores 
foram nossos alunos, pelo que temos de-
les uma dupla recordação: a de alunos e 
a de mestres.
Deixem-me, uma vez mais, reviver o al-
moço de 21 de Dezembro de 2001, na Es-
talagem de S. Félix.
Efetivamente, chegara “a minha vez”, 
chegara a “nossa vez”. Falei, então, no 
plural, em nome de todo um grupo de 
colegas que chegara ao termo da sua 
vida profissional, o que não implicaria 
inatividade. Perante nós, desenhava-se 
uma nova etapa de vida. Continuaríamos 
a Viver e a Amar no pleno sentido destas 
palavras. E hoje podemos acrescentar a 
vivência do que temos experimentado 
durante todo este tempo – de 2001 a 
2017. Procurámos sempre não esquecer 
a máxima de Sebastião da Gama: «O se-
gredo é amar. Amar numa dádiva total, 
sem cálculo nem medida».
Desculpem, se me repito, mas não consi-
go esquecer a sua resposta:  
«-Tens muito que fazer?
 - Não, tenho muito que amar».
E é, certamente, o profundo sentido des-
tas palavras que tem orientado a minha 

Que força a de um texto! Uma vez cha-
mado à existência impressa, nenhum 
deixa de ser tal como é, para toda a 
eternidade!»

Miguel Torga, DIÁRIO XII, 2.ª ed., Coim-
bra, 1977, p. 150.

Maria da Conceição Nogueira | Ex - Professora da ESEQ
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vida, que não me deixa aprender a dizer 
“não” às novas tarefas para que sou soli-
citada e que procuro cumprir com a mes-
ma devoção e paixão de sempre.
Fui professora por vocação. E, quando os 
meus alunos me diziam: “Vê-se que gos-
ta de ensinar”, eu respondia: «Sim. Mas 
gosto de aprender, ensinando».
E acrescentava: «Se tivesse que escolher 
novamente a minha carreira, escolheria a 
mesma».
Uma vez mais dou razão a Amiel:
«Chaque jour nous laissons une partie de 
nous-mêmes en chemin».
E a verdade é que ainda hoje me sinto 
fortemente ligada ao espaço por onde 
caminhei grande parte da minha vida, se 
não a maior parte. Impossível desligar-
-me de uma Escola, onde trabalhei cerca 
de 30 anos, onde tive a sorte de ter como 

amigos e companheiros de trabalho co-
legas que, infelizmente já partiram, mas 
que deixaram marcas indeléveis no seu 
percurso. Refiro-me ao Dr. Luís Amaro 
(ultimamente chamava-me o seu “Anjo da 
Guarda”) e de um modo muito especial, à 
minha inesquecível amiga Maria Fernan-
da Moreira (preparávamos as aulas de 
Português do 12.º ano, em conjunto. O 
Dr. António Torres também fazia parte do 
grupo, embora os seus afazeres religio-
sos o atrasassem quase sempre) e ao Dr. 
Énio Ramalho (lembro a alegria com que 
éramos recebidos na sua casa, por ele e 
a sua esposa D. Estela, para admirarmos 
as suas pinturas ou ouvirmos a leitura dos 
seus escritos). Impossível desligar-me de 
uma Escola, onde, ainda hoje, tenho al-
guns colegas e funcionários para quem 
a minha passagem por lá ainda não foi 

esquecida…
Recordo tudo isto com imensa sauda-
de!...
Agradeço ao meu Colega e grande Ami-
go Fernando Souto a oportunidade que 
me deu de “reviver” agora, no “ECOS”, no 
jornal da nossa Escola, esse ontem  que, 
como uma bola de neve, poderá projetar-
-se no amanhã.
E, não posso, também, terminar sem uma 
palavra de agradecimento a Eduardo Le-
mos, pela forma afetuosa com que sem-
pre me recebe na nossa Escola ou nos 
atos públicos em que nos encontramos.

(1)Eugénio Lisboa, “João Francisco Marques – Sense and 

Sensibility”, in Póvoa de Varzim – Boletim Cultural, Câmara 

Municipal, 2016, Vol. 48, p. 111.

(2) Luís Amaro da Fonseca Albuquerque Oliveira, “Cumpli-

cidades da Rua dos Ferreiros com a Rua 31 de Janeiro,   in 

Póvoa de Varzim – Boletim Cultural, Câmara Municipal, 

vol. 48, 2016, pp.121-129.

(3) Maria da Conceição Nogueira – texto lido aquando da 

Apresentação do livro Reencontro com o Dr. Luís Amaro 

de Oliveira – O Professor e o Amigo.

A prof.ª Conceição Nogueira, no uso da palavra, na sessão de homenagem e atribuição do nome de Luís Amaro de Olivei-
ra à Biblioteca da ESEQ em 16 de janeiro de 1998

Da esq.ª para a dir.ª: Professoras Rosa Portela, Conceição Nogueira e Amazilde Rios  no almoço de Natal da ESEQ em 21 
de dezembro de 2001
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TRABALHOS DOS ALUNOS DO 12.º H E 11.º G NA DISCIPLINA DE DESENHO A

Rita Mota  | 12.º H

Tiago Miguel Rosa | 12.º H Carla Braga | 12.º H

Diogo Ferraz | 11.º GRita Mota | 12.º H

Kevin Cunha | 11.º G
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  NA ESEQ 
Augusta Ferreira   |  Professora da ESEQ

O grupo de Educação Física da 
ESEQ dinamizou e concretizou 
onze, das doze propostas para o 

presente ano letivo, que no total implicou 
a participação de mais de mil alunos. 
No primeiro período, a 13 de dezembro, 
realizou-se o Torneio de Voleibol da ESEQ 
que envolveu 329 alunos com apuramen-
to de vencedores por género e por ano 
de escolaridade. No último dia de aulas 
desse período foram dinamizadas e ex-
perimentadas aulas de Body combat e 
Zumba, “Fitness na escola”, como moti-
vação para a prática de uma vida ativa.  
No segundo período, a 11 de janeiro, par-
ticiparam no Corta Mato concelhio, orga-
nizado pela Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim, 154 alunos de todos os anos 
de escolaridade, garantindo seis classifi-
cações de pódio. Os trinta e quatro me-
lhores classificados foram selecionados 
para participarem no Corta Mato distri-
tal do Desporto Escolar, que se realizou 
no Parque da Cidade do Porto, a 9 de 
fevereiro. No mês seguinte, uma equipa 
feminina da ESEQ participou no Torneio 
de Basquetebol 3x3, tendo passado à 
segunda fase. Perto do final do período, 
realizou-se o Torneio de Badminton da 
ESEQ, com inscrições abertas para um 
elemento feminino e outro masculino de 
cada turma, tendo participado 71 alunos. 
O grupo de Educação Física colaborou 
no Dia do Aluno da ESEQ, 24 de março, 
proporcionando aulas de Body Combat, 
Zumba, Cycling. Ainda com a colabora-
ção das professoras de Educação  Espe-
cial, foram vivenciadas modalidades de 
desporto adaptado, como o Boccia. No 

último dia de aulas  do 2º período pro-
moveu-se a formação dos alunos do 10.º 
ano, em Suporte Básico de Vida, tendo 
sido solicitado apoio logístico aos Bom-
beiros Voluntários da Póvoa de Varzim. 
No terceiro período comemorou-se o Dia 
Mundial da Dança com um workshop de 
Dança Contemporânea orientado por 
um coreógrafo convidado, sob proposta 
da Associação Nós da Dança e de Per-
formact, em colaboração com a CMPV. 
Nos dias 27 e 28 de abril, realizaram-se 
os jogos Desportivos Municipais, organi-
zação da CMPVZ, com a participação das 
escolas do concelho. Os alunos inscri-
tos participaram em Andebol, Atletismo, 
Badminton, Basquetebol, Ténis de mesa 
e Voleibol, tendo obtido diversas classi-
ficações de relevo. A coreografia para a 

festa de encerramento da “Escola da Mi-
nha Vida”, com a participação de cerca 
de 200 alunos começou a ser trabalhada 
no início do segundo período e realizou-
-se a 5 de maio. Da responsabilidade dos 
professores de Educação Física, foi co-
reografada pelos alunos Gabriela Poças, 
Tiago Gomes e Márcia Costa, com cola-
boração de Maria Inês Silva, Maria João 
Brás e Markus Costa sob o lema “Juntos 
somos mais fortes”.
A finalizar o ano letivo decorrerá o Tor-
neio de Basquetebol da ESEQ a realizar 
em dois dias.

Da esq.ª para a dir.ª: Rita Nery | Catarina Costa | Gabriela Silva | Bruna Ferreira e Maria Maravalhas 
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No tempo em que vivemos, o enfra-
quecimento das organizações re-
ligiosas é evidente. O declínio do 

número de cidadãos que se consideram 
religiosos conjugado com o aumento ex-
ponencial de indivíduos que se conside-
ram ateus tem dado força ao argumento 
da secularização gradual do pensamento 
humano, onde existe cada vez menos es-
paço e tempo para o conceito de Deus. 
Muitos chegam ao extremo de ridiculari-
zar quem ainda ache este conceito plau-
sível.
No entanto podemos fundamentar e cul-
pabilizar este fenómeno em algo?
Muitos argumentam, afirmando que, na 
antiguidade, a religião era essencial para 
construir sociedades mais coesas. Era  
também essencial na construção de uma 
narrativa que moldaria qualquer ideia ou 
pensamento que um cidadão pudesse 
ter em algo mais conveniente para o líder 
da sociedade. Assim a religião deveria 
ser utilizada, como uma espécie de apa-
ziguador das massas facilitando o traba-
lho do líder. Com o desenvolvimento de 
sociedades democráticas, que não pos-
suem um líder permanente, a utilidade 
da religião diminuiu drasticamente e daí 
o seu declínio nos tempos modernos.
O argumento anterior, embora seja sóli-
do , depara-se com graves dificuldades 

DEUS 
SIMPLESMENTE O CRIADOR

em explicar sociedades democráticas na 
antiguidade, como a de Atenas e outras 
cidades na Grécia antiga, que mantinham 
uma forte identidade religiosa.
Outra explicação para o porquê do de-
clínio da religião defende que esta tinha 
como objetivo explicar fenómenos, ou-
trora impossíveis de explicar com o co-
nhecimento que os humanos possuíam 
na época. Com o avanço da ciência e 
o aumento do conhecimento que o ser 
humano tem sobre o mundo onde se en-
contra, a religião foi renderizada obsoleta 
e com ela a ideia de um “Deus”.
Talvez seja iminente “a morte do Deus 
cristão” bem como a de todos os Deuses 
de todas as outras religiões, e com eles 
todos os valores e morais assegurados 
pela religião.
No entanto, “a morte de todos os Deu-
ses” pode ser encarada como um sacri-
fício. Assim nascerá um Deus universal 
que não será limitado por costumes ou 
narrativas impostas. Não será visto como 
o compasso moral para a humanidade ou 
como um ser omnisciente. Será visto so-
mente como o Criador de todo o univer-
so e qualquer atributo a ele adicionado 
não passará de mera especulação.
A criação deste novo conceito acerca 
deste novo Deus universal surgiria da ne-
cessidade  do  ser humano explicar um 

Guilherme Santos | 11.ºB

universo, que cada vez menos parece 
aparentar um produto do caos puro. To-
das as leis que regulam o nosso universo 
“encaixam” tão bem entre si, que  torna 
pouco razoável afirmar que foram apenas 
um produto do acaso.
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Prolegómenos para uma história do de-
sign e da pedagogia em Portugal, o de-
sign gráfico, o design e as artes do livro.

Os trabalhos de investigação e arquivo 
no âmbito desta tese procuraram em pri-
meira instância estabelecer bases para 
o resgate da obra de Paulo Cantos (Pro-
fessor e Reitor da Escola Eça de Queirós 
entre 1920 e 1942) e a sua inserção na his-
tória do design em Portugal, sendo o seu 
objetivo central como projeto “ver e ler” 
Paulo Cantos no perfil narrativo, impulsi-
vo e intrinsecamente humorístico da sua 
obra gráfica, particularmente nos seus 
processos de design.
Paulo Cantos foi um professor de liceu 
com uma produção editorial frenética, 
mas os seus livros não podem ser vistos 
meramente como manuais escolares, 
pois a imaterialidade deste meio alimen-
ta a sua necessidade pedagógica em 
construir processos heurísticos e visua-
lizações com informação diagramática 
e ilustrativa, como por exemplo o seu li-
vro de anatomia humana dos anos trinta 
onde vemos zincogravuras desenhadas 
com um estilo redutor e racional da for-
ma, nunca encontrados em manuais es-
colares da época. 
Com este livro e o seu próprio método 
estenográfico e taquigráfico, Cantos 
emancipa-se no meio e na ecologia do 
manual desta época. A sua visão peda-
gógica através do desenho é de aces-
sibilidade social, como um mecanismo 
unificador e progressivo. Cantos desen-
volveu a sua ideia de escola e educação 
como uma acumulação de possibilidades 
enciclopédicas fragmentárias juntando 
algumas derivações lúdicas, dissolvendo 
as suas fronteiras num romance dicio-
narístico e epistemológico. Do mesmo 
modo, reapropria-se da sua própria obra 
impressa para construir um modelo ana-
tómico tridimensional, como um sarcófa-
go contendo um esqueleto humano, com 
diagramas e escantilhões dos órgãos que 
funcionam como teatros explicativos de 
sombras chinesas, convidando os seus 

VER E LER PAULO CANTOS um projeto bibliográfico

alunos a copiar o “seu estilo” efusivo, 
numa assumida atitude livre, justamen-
te niveladora e invulgar que naquela era 
turbulenta aproximava os seus objetivos 
didáticos como educador, através de pu-
blicações de cariz generalizador das ci-
ências. 
Por fim e à parte das suas experimenta-
ções modernistas e festeiras, identifica-
-se uma estranheza no seu trabalho, por 
aspirar a meios tecnológicos dos quais 
estava descontextualizado ou que ainda 
não tinham sido inventados. Daí o seu 
desalinhamento com a realidade. O seu 
trabalho mais tardio focou-se na propa-
gação da Gerontologia, promovendo as 
suas atividades culturais e promovendo a 
discussão e o avanço da disciplina. 
A maior parte da sua obra permaneceu 
em obscuridade até ao seu falecimento, 
mas os seus livros, armazenados na sua 
casa, ressurgiram nos anos noventa ca-
tivando a atenção e imaginação de uma 
nova geração de “boémios” bibliófilos. À 
medida que o legado de Paulo Cantos vai 
sendo escrutinado, torna-se impossível 
não estabelecer analogias com as ansie-
dades e ocupações de novas gerações 
de designers, artistas e pedagogos que 
vivendo na era do livre acesso reforçam 
o sentido do social, do ecológico e do 
humano. 
Os métodos expansivos da educação 
progressista através da prática artística 
tinham um fito comum antes de serem 
perseguidos pelo crescimento do fascis-
mo na europa. O movimento da escola 
nova em Portugal, apesar da sua assimi-
lação inicial foi alvo de sucessivas inves-
tidas por parte do Estado Novo, e Cantos 
deteve uma ação reitoral exemplar na Pó-
voa de Varzim até ao final da sua carreira 
docente quando se reformou e se reloca-
lizou na capital. Esta investigação focou-
-se não só no mapeamento da extensão 
do seu ímpeto criativo como procurou 

contribuir para a construção de um ar-
quivo para outros investigadores interes-
sados na sua obra.

Tese de doutoramento em Arte Contemporânea 
António Silveira Gomes | Professor da U. de Coimbra

Ilustração de Paulo Cantos
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No âmbito do projeto “ Eça Dinâmi-
ca - Turismo Sustentável” os alu-
nos da turma B, do 11º ano, junta-

mente com a diretora de turma, Sandra 
Oliveira e a professora Ondina Morim 
dinamizaram uma campanha de recolha 
de medicamentos inutilizados e/ou fora 
do prazo de validade. A sensibilização da 
comunidade escolar para a necessidade 
de preservar o meio ambiente, através da 
reciclagem, constituiu o objetivo desta 
campanha, que decorreu no mês de mar-
ço.
A par de cartazes informativos e comuni-
cados apelando à colaboração de todos, 
foram identificados os locais de recolha, 
a que se deram o nome de  “ECO-FÁR-
MACO”. 
Os medicamentos  recolhidos  foram en-
tregues às Farmácias da Póvoa  para se-
rem reciclados.
Esta foi, pois, uma iniciativa com suces-
so e que contou com grande adesão 
por parte da comunidade educativa  da 
ESEQ.   

                                                                      

ECO-FÁRMACO
Turma 11.º B

Ecos teve o seu nascimento há 
nove anos, ou seja, no ano escolar 
2008/09. Foi ganhando maturidade 

e tem resistido a todas as intempéries 
destes últimos tempos revoltos e difíceis, 
perante a crise que grassa na socieda-
de portuguesa hodierna, não se vislum-
brando temporariamente nenhuma luz 
ao fundo do túnel. No entanto, Ecos foi 
crescendo, adquirindo o seu estatuto de 
maioridade,”ad augusta per angusta”, 
mostrando que nenhum projeto terá asas 
para voar, ou seja, atingir o sucesso, sem 
o espírito de luta contra todas as adver-
sidades.
Os nove anos de gestação de Ecos, re-
corda-nos a simbologia deste número: é 
o final de um ciclo e o começo de outro. 
Corresponde a um período de gestação, 
sugerindo renovação e renascimento.
De facto, trazendo à baila, o nosso épi-
co genial, Camões e o seu perfeitíssimo 
soneto “Mudam-se os tempos, mudam-
-se as vontades (…) tomando sempre no-
vas qualidades”, apercebemo-nos que 
o mundo está em constante mutação e 
dessas mudanças despontam sempre 
novas qualidades, contribuindo para o 
progresso e, por isso “Ecos”, atento às 
vozes, ora judicativas, tanto às benévo-
las, como às mais severas, entendeu que 
estava na altura de mudar, sabendo que 
“ninguém é insubstituível”. E o veredito 
popular ratifica a mudança, porque a lin-
guagem popular afirma de forma prover-
bial “Quem muda Deus ajuda”. Sabemos 
também que o número nove simboliza a 
grande sabedoria e o poder espiritual, já 
que contém a experiência de todos os 
números anteriores. Além disso “Tempus 
est optimus judex rerum omnium”, ou 
seja, o tempo é o melhor juiz de todas as 
coisas. Ele é a testemunha mais credível 
de Ecos, desde o número zero (2008/9 

“ECOS” UM NOVO CICLO

até ao número oito de 2017) correspon-
dente à nona edição.
Assim, este número regista a mudança 
de Diretor que transita para o professor 
Fernando Souto que tem vindo a partici-
par em Ecos, desde longa data, ou me-
lhor, a partir da criação deste periódico 
e foi no ano transato o braço direito do 
Diretor cessante.
Quanto ao formato inicial, “ab ovo”, cria-
ção do nosso primeiro responsável pela 
paginação, design e fotografia”, profes-
sor António Pinto, apesar da originalida-
de e do seu caráter ímpar, que o tornou 
diferente de todos os outros com que 
conviveu, como pudemos constatar, 
quando Ecos participou no “ Primeiro 
Encontro Nacional dos Jornais Escolares, 
em Espinho, no dia 3 de maio de 2014 (ar-
tigo em Ecos 2014), deixou-nos alguma 
nostalgia, mas estamos conscientes da 
necessidade de sermos pragmáticos. O 
jornal Ecos tem como principal destina-
tários os alunos, como tal, exigia-se um 
fácil manuseamento, daí a substituição 
por um novo molde, com o intuito de o 
tornar mais funcional.
Por último, agradeço “ab imo corde” a to-
dos aqueles que estiveram com Ecos, ao 
longo destes nove anos de vida de Ecos, 
quer aos participantes, quer aos leitores, 
muito especialmente à equipa Ecos e à 
direção que nos deu sempre o necessá-
rio feed-back.
Para terminar, saúdo o novo Diretor, o 
professor Fernando Souto, augurando-
-lhe um futuro florescente neste seu novo 
renascimento.
Da minha parte prometo o mesmo entu-
siasmo que pautou a minha conduta até 
aqui, mas agora do outro lado. Um obri-
gadíssimo a todos.

António Ferreira | Ex-Diretor de Ecos
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Kevin da Silva Cunha | 11.º G
ILUSTRAÇÃO

 ¨The witch’s hunter¨

A Escola Secundária Eça de Queirós 
adquiriu, no presente ano letivo, 
uma impressora 3D  - A HELLO BE-

EPRUSA, esta impressora é o resultado 
do trabalho em parceria das empresas 
portuguesas Beeverycreative e Hello3D-
PrintingWorld.
Com uma estrutura em aço e mesa de im-
pressão aquecida, a Hello Bee Prusa pos-
sibilita, com dupla extrusão,  a impressão 
em materiais especiais, como o ABS, fi-
lamentos fluorescentes, com partículas 
metálicas e de madeira.
A Impressão 3D também conhecida 
como prototipagem rápida, é uma forma 
de tecnologia de fabricação aditiva onde 
um modelo tridimensional é criado por 
sucessivas camadas de material. São ge-
ralmente mais rápidas, mais poderosas 
e mais fáceis de se usar do que outras 
tecnologias de fabricação aditiva. Per-
mitem, num simples processo, imprimir 
com partes de alguns materiais e de dife-
rentes propriedades físicas e mecânicas. 

 IMPRESSÃO 3D
Paulo Ferreira  | Professor da ESEQ
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No dia oito de março do corren-
te ano, teve lugar o ato eleitoral 
para eleger os representantes dos 

professores, alunos e funcionários, no 
total de doze elementos, para o Conse-
lho Geral da ESEQ, para o quadriénio de 
2017/2021. No dia catorze de março, reu-
niu-se a Assembleia dos Pais e Encarrega-
dos de Educação para elegeram os seus 
quatro representantes no mesmo Conse-
lho Geral para o triénio de 2017/2020. 
Os membros eleitos do Conselho Geral e 
os três membros nomeados pelo municí-
pio da Póvoa de Varzim, tomaram posse 
no dia 22 de março, tendo cooptado os 
dois membros representantes da comu-
nidade local. O presidente cessante, pro-
fessor José Carlos Henriques Silva, profe-
riu algumas palavras na tomada de posse, 
que seguidamente transcrevemos:
  “Há já quatro anos, o tempo passa de-
pressa, no final da minha tomada de pos-
se como Presidente do Conselho Geral, 
dirigi-vos algumas palavras que, no fun-
do, consubstanciavam todo um progra-
ma.
E terminei essas minhas palavras, recor-
dando-vos o que estipula a Lei de Bases 
do Sistema Educativo sobre o papel des-
te órgão, a que pertencemos ou viremos 
a pertencer. Vejamos o que se afirma no 
nº 4 do Art.º 48 da Lei de Bases do Siste-
ma Educativo:
«O Conselho Geral é o órgão de direção 
estratégica responsável pela definição 
das linhas orientadoras da atividade da 
escola, assegurando a participação e re-
presentação da comunidade educativa».
E nessa ocasião disse-vos qual era a mi-
nha leitura do trabalho a desenvolver: 
cooperar, lealmente, com a direcção da 
escola, aqui representada pelo seu Di-
retor, que aproveito para cumprimentar 
e agradecer-lhe, publicamente, todo o 
apoio que nunca regateou, a lealdade 
que em todos os momentos demons-
trou e a cortesia com que sempre tratou 
este órgão, na pessoa do seu Presiden-

CONSELHO GERAL DA ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS 

te. Disse-vos então, que tudo faria para 
não permitir que o Conselho Geral fosse 
palco de conflitos pessoais, ou de outra 
índole, mais ou menos camuflados. Mas, 
também prometi, ou melhor, promete-
mos, que cumpriríamos o nosso papel e 
que não seríamos membros robotizados, 
que sonolentamente nos limitássemos a 
cumprir a legislação em vigor.
Não serei juiz em causa própria e não 
tenho dúvidas que poderíamos ter feito 
melhor. Pode-se, sempre, fazer melhor. 
Sobretudo, e dirijo-me especialmente 
aos membros eleitos, nunca devemos 
esquecer que somos representantes de 
professores, alunos, funcionários e en-
carregados de educação e que é nosso 
dever manter a ligação e ouvir aqueles 
que confiaram em nós e nos elegeram. 
E elegeram-nos para, em última análise, 
servirmos a escola e os alunos que a fre-
quentam.
Uma última palavra dirigida a todos, mas 
sobretudo, àqueles que não farão par-
te do próximo Conselho Geral: queria 
agradecer-lhes a disponibilidade e a boa 
vontade que sempre mostraram no cum-
primento dos seus deveres e agradecer-
-lhes o bom trabalho que desenvolveram 
e a colaboração que sempre me pres-
taram. Podeis acreditar que facilitastes 
muito as minhas tarefas.
Muito obrigado a todos”.
Finalmente, no dia 29 de março e depois 
de tomarem posse os membros coopta-
dos, procedeu-se à eleição do Presidente 
do Conselho Geral, para o próximo qua-
driénio, tendo sido reeleito por unanimi-
dade o professor José Carlos Henriques 
da Silva.

CONSELHO GERAL DA ESEQ – 2017/2021

NOMES DOS REPRESENTANTES EFETIVOS

JOSÉ CARLOS HENRIQUES DA SILVA 
MARIA FERNANDA DA SILVA DUARTE CASTRO
CARLOS MANUEL PINTO RODRIGUES
MARIA ÂNGELA DA SILVA GRAVE
JOSÉ ALBERTO RAMOS MOREIRA
JOSÉ CARLOS MIRANDA GRILO SOUSA 
JOSÉ CARLOS FERREIRA LIMA
MARIA JOÃO SANTOS DE SÁ

REPRESENTANTES DO PESSOAL NÃO 
DOCENTE

JOSÉ ANTÓNIO DIAS NOVAIS
MARIA DAS DORES PEREIRA ALVES

REPRESENTANTES DOS ALUNOS 

ALEXANDRE PINTO RODRIGUES GALIZA 
SOUSA
JOÃO LIMA VILAR

REPRESENTANTES DOS PAIS E ENCARRE-
GADOS DE EDUCAÇÃO

ALBERTO MAGALHÃES RIBEIRO
ANA MARIA MAIO NUNES BENTA
ALÍPIO MOREIRA TORRE
MARIA DA GRAÇA MARTINS CASTANHO

REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO
LUIS DIAMANTINO CARVALHO BATISTA 
(Vice-Presidente da CMPV)
ANTÓNIO JOSÉ RAMALHO DE CAMPOS FER-
REIRA
MARIA MABILDE PINTO

REPRESENTANTES DA COMUNIDADE 
LOCAL

MANUEL COSTA (Director da Biblioteca Muni-
cipal Rocha Peixoto)
JACINTA FÁTIMA SILVA ( Hospital da Luz Póvoa 
de Varzim)

PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR
JOSÉ EDUARDO LEMOS DE SOUSA
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Póvoa de Varzim, 21 de Fevereiro de 2017

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa,
 
Meu nome é Ana Isabel Grácio da Silva, sou aluna do 12º do curso de 
Artes da Escola Secundária Eça de Queirós. É com grande honra e satisfação que 
lhe ofereço um trabalho realizado no âmbito da disciplina de Desenho A.
Fui desafiada a retratar uma figura pública de reconhecido mérito a nível  nacio-
nal. Sem hesitação de imediato decidi retratar Vossa Excelência, o nosso Presi-
dente da República.
Considero-o um exemplo de competência e confiança, em quem todos nós, jo-
vens portugueses, depositamos grande esperança.  
Aceite esta pequena e humilde homenagem em sinal da enorme admiração que 
lhe dedico.
Na certeza de que todos queremos e podemos construir um Portugal melhor.   

Com os melhores cumprimentos,
 Ana Isabel Grácio da Silva

CORRENTES D’ESCRITAS
NA ESEQ 

No dia 24 de fevereiro, no âmbi-
to da 18ª edição das Correntes 
D’Escritas, a ESEQ foi a anfitriã do 

encontro com as escritoras Teolinda Ger-
são, Karla Suárez e Raquel Patriarca.
A abrir a sessão, foi feita uma apresen-
tação biobliográfica das escritoras pela 
professora bibliotecária, Inês Soares. De 
seguida, num auditório completamente 
lotado, os estudantes assistiram à con-
versa com as convidadas, moderada pela 
professora Ana Paula Mateus, subordina-
da ao tema provocatório “Que fazer com 
as palavras?”. 
Durante quase duas horas as convidadas 
falaram de si, das suas obras, dos cami-
nhos que as conduziram à literatura e, 
sobretudo, da importância da leitura e da 
escrita na vivência da adolescência. As 
escritoras foram unânimes ao referir a ne-
cessidade dos jovens de encontrar e de 
conhecer autores e obras de referência, 
para o seu crescimento cultural.
Na parte final do encontro, Teolinda 
Gersão, Karla Suárez e Raquel Patriarca 
responderam a questões colocadas pe-
los alunos, satisfazendo curiosidades e 
esclarecendo dúvidas, num diálogo en-
riquecedor que se tornou, sem dúvida, 
num momento inesquecível para todos 
quantos nele participaram.  

Ana Paula Mateus | Professora da ESEQ

Ana Isabel oferece quadro ao Presidente da República no Cine –Teatro Garrett

ALUNA DA ESEQ OFERECE RETRATO
AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Mercê de uma intervenção paisa-
gística decidida em boa hora, o 
jardim da Escola Eça de Queirós 

desperta-nos, agora,   para as suas novas 
cores.
 O enquadramento dos espaços verdes 
confere ao jardim uma agradável ambi-
ência de bem-estar, permitindo melhor 
qualidade de ensino. A temática predo-
minante concorda com a paisagem en-
volvente e constitui ela própria um re-
flexo claro da matriz mais profunda da 
cidade e da sua ligação ao mar. 
Além do forte cariz recreativo, o novo 
espaço verde concentra também, num 
só lugar, um importante papel didático. 
Na realidade, a catalogação de espécies 
vegetais implantadas permitiu criar uma 
área com coleções botânicas temáticas. 
Grande parte das espécies botânicas en-
tão  existentes, foram substituídas. Colo-
caram-se novos exemplares da vegeta-
ção provenientes de diferentes habitats, 
designadamente plantas arcaicas, frutei-
ras, palmeiras, resinosas ornamentais e 
ripícolas.  
Com as plantas arcaicas mostra-se em 
grande parte o tipo de vegetação mais 
antiga: Cedrus libani, Ginkgo biloba, Tilia 
cordata. No pátio interior foram planta-
das entre outras, o Citrus limon (limoei-
ro), Citrus sineusis (laranjeira), Malum pu-
mila (macieira) Pyros communis (pera). 
Junto a um espaço mais descampado 
desenvolveram-se  a Alnus glutinosa, Be-
tula alba e  Ulmus minor.
Gostamos especialmente da temática 
das palmeiras que, além da sua intrínse-
ca beleza natural, assume uma evidente 

E O JARDIM DA NOSSA ESCOLA VESTIU-SE DE NOVAS CORES!
Maria José Frutuoso | Professora da ESEQ

simbologia de proximidade com o mar. A 
sua localização a oeste da escola  servirá 
também o objetivo de proteção dos ven-
tos.
Desta  intervenção paisagística  resultou 
um lugar de deambulação e contempla-
ção, um espaço de cultivo e de recreio, 
um ponto de união entre a natureza, a 
cultura e a ciência. Unem-se os sentidos 
com a curiosidade, entrelaçam-se o pas-
seio com a imaginação.
                                                                                                                            

Gonçalo Vasconcelos| 12.ºH

O jardim está brilhante e florido.
Sobre as ervas , entre as folhagens, 
O vento passa, sonhador e distraído, 
Peregrino de mil romagens.

É Maio ácido e multicolor,
Devorado pelo próprio ardor,
Que nesta clara tarde de cristal
Avança pelos caminhos
Até os fantásticos desalinhos
Do meu bem e do meu mal.

E no seu bailado levada
Pelo jardim deliro e divago
Ora espreitando  debruçada
Os jardins do fundo do lago,
Ora perdendo o meu olhar
Na indizível verdura
Das folhas novas e tenras
Onde eu queria saciar
A minha longa sede de frescura.
    

Sophia de Mello Breyner Andresen

O JARDIM
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O grupo de Educação Especial 
procura, no dia a dia da ESEQ, 
contribuir para uma escola 

mais inclusiva e, consequentemente, 
para a construção de uma sociedade 
mais INCLUSIVA, pensando, planeando 
e trabalhando para que os alunos 
com condição de deficiência sejam 
respeitados e cada vez mais aceites, 
e tornando possível que sejam parte 
integrante da comunidade escolar e 
poveira.
Todas as semanas, as professoras de 
educação especial e os alunos com 
Currículo Específico Individual saem 
da escola para que, no âmbito dos 
conteúdos curriculares previstos, 
se desenvolvam, socializem e se 
enriqueçam, e para que haja uma troca 
de respeito e conhecimento com o meio 
envolvente.
A comemoração do Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência foi um momento 
de participação, reflexão e aproximação. 
Os alunos do básico realizaram trabalhos 
na disciplina de Educação Visual, os do 
secundário escreveram mensagens, pen-
samentos, reflexões… Este dia envolveu 
a Associação de Estudantes, os diretores 
de turma, os professores, os funcionários 
e a Direção da escola. De todos houve re-
cetividade e, com ternura, doçura e cari-
nho confecionaram-se crepes, recheados 
de respeito. A sala de convívio dos alunos 
tornou-se um espaço de solidariedade, 
amizade e partilha. Neste dia, cada um 
deu o seu contributo: uns fizeram a mas-
sa, outros ofereceram doces e compotas, 
outros confecionaram e rechearam os 

COM AÇÚCAR E AFETO

crepes. Outros ainda saíram pela escola 
a vender renas, com um nariz de açúcar, 
que lembravam a chegada do Natal, num 
espírito de dar e receber, representativo 
da quadra festiva que se aproximava.
No Dia do Aluno da ESEQ houve ativida-
des destinadas a TODOS: desporto adap-
tado e outras atividades desportivas. 
Neste sentido, nunca é demais lembrar a 
abertura do grupo de Educação Física e 
da direção da Associação de Estudantes, 
que responderam aos desafios que lhes 
foram sendo colocados, e, com respeito 
e solidariedade, trabalham com o grupo 
de Educação Especial.
Aprendemos, emocionamo-nos, traba-

Maria João Niz e Ana Figueiredo
Professoras  da ESEQ

lhamos e perseguimos o que acredita-
mos: uma sociedade mais justa. Assim, a 
Escola vai cumprindo o papel fundamen-
tal de ensinar, fortalecer laços, responsa-
bilizar e formar PESSOAS.
Com doçura e carinho, agradecemos!

Da esq.ª para dir.ª: Márcia, Profª M.João, Ana Catarina, Prof.ª Ana Figueiredo, M. Dores, Bruno, Ana Sofia  e Ricardo
( deitado ). Atividade desportiva “ Vela Adaptada”
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12 ANOS DE CINEMA NA ESCOLA
Luís Nogueira | Professor da ESEQ

“A minha vida foi salva duas vezes: pela escola 
e pelo cinema”.
Alain Bergala

“Não há outra forma de arte que se aproxime 
mais da vida do que o cinema. 
E o cinema é também uma síntese de todas as 
artes – como a própria vida, 
que contém em si todos os aspetos –, seja a 
escultura, a pintura ou a própria música.”
Manoel de Oliveira

O clube de cinema 8 e meio nas-
ceu como um projeto vocaciona-
do para o estudo da linguagem 

do cinema em contexto escolar, deci-
dido a aproveitar as suas valiosas lições 
como complemento dos currículos li-
gados às diversas disciplinas. O ano le-
tivo 2005/2006 marca o seu arranque e 
o início da exibição regular de filmes na 
Escola Secundária Eça de Queirós, dan-
do-se cumprimento aos objetivos ins-
critos no respetivo plano de atividades. 
Pela tela do auditório da ESEQ passaram 
assim obras de grandes cineastas, nor-
malmente próximos de uma visão mais 
crítica, pessoal e radical do ato de filmar 
(vulgo cinema de autor) e que por razões 
diversas, certamente também de nature-
za económica, não têm a visibilidade que 
é dada ao cinema dito comercial, que 
ocupa naturalmente o centro mediático 
das diversas plataformas de exibição. É 
precisamente o caso dos filmes exibidos 
neste ano letivo, respetivamente Rubber 
(2010), de Quentin Dupieux, A Queda 
do Império Romano (1964), de Anthony 
Mann e Os Respigadores e a Respigado-
ra, de Agnès Varda, este último em ses-
são programada conjuntamente com o 
Grupo disciplinar de Filosofia.
Um balanço destes (já longos) anos de 
atividade do clube de cinema 8 e meio 
não podia obviamente ficar circunscrito 
à mera menção da exibição de filmes. Faz 
parte do ADN do clube um olhar sobre o 
cinema como uma arte híbrida (como ali-
ás nota Manoel de Oliveira na bela frase 
em epígrafe), e consequentemente pró-
digo na teia de relações que estabelece 
com a literatura, a música, a pintura ou a 
escultura. Assim, toda a história ulterior 
do clube de cinema 8 e meio converteu-
-se numa busca mais ou menos exaustiva 
das evidências destas relações, abrindo-

-se experimental e ludicamente a um 
cruzamento de discursos artísticos vá-
rios que consideramos ter fortalecido, 
tanto quanto potenciado, o conceito de 
cinema e a sua fruição plena. Disto são 
exemplo as exposições de artes plásticas 
em torno de filmes escolhidos pelos nos-
sos convidados (Histórias do Cinema), as 
muitas palestras sobre diversos assuntos 
realizadas a partir do olhar de um filme, 
os filmes-concerto ou os clips intitulados 
Paixão pelas Imagens, realizados anual-
mente para as sessões de encerramento 
do Concurso de Vídeo Escolar 8 e Meio. 
Entretanto, e sempre na tentativa de di-
versificar as suas atividades, o clube de 
cinema 8 e meio decidiu em 2006 avan-
çar para a realização de um concurso de 
vídeo escolar. Convém realçar que esta 
atividade foi lançada num tempo em 
que não eram propriamente comuns os 
exemplos de escolas que apostassem na 
captação de talentos na área da realiza-
ção cinematográfica, pelo que não tendo 
sido exatamente a primeira a fazê-lo, a 
ESEQ assumiu então um papel de rele-
vo no contexto dos projetos educativos 
nacionais. Hoje, ficamos confortados por 
constatar que são múltiplos os eventos 
que se dedicam à prospeção do talen-
to jovem neste domínio e que estamos 
muito bem acompanhados na tarefa de 
alargar os horizontes culturais dos alu-
nos portugueses, através da oferta de 
plataformas, onde os seus trabalhos são 
acolhidos, divulgados e partilhados com 
a dignidade que merecem. É o caso do 
11º Concurso de Vídeo Escolar 8 e Meio, 
cujo lançamento ocorreu em abril e que 
tem a respetiva sessão de encerramento 
agendada para o dia 9 de dezembro de 
2017, no Cine-Teatro Garrett.
Um dos vetores complementares à nor-
mal atividade do clube de cinema 8 e 

meio prende-se com a adesão da ESEQ 
ao Plano Nacional de Cinema (PNC). O 
PNC foi concebido como um programa 
de literacia para o cinema e de divulga-
ção de obras cinematográficas de rele-
vo, pelo que fazia todo o sentido a nossa 
participação no mesmo. Sublinhe-se que 
oito professores da ESEQ concluíram já 
a formação inicial disponibilizada pelo 
PNC, intitulada Literacia Fílmica: Estéti-
cas e Poéticas, esperando-se que num 
futuro próximo toda esta massa crítica 
que se vai construindo na escola em tor-
no do cinema e da sua exploração peda-
gógica possa dar os seus frutos. Ainda 
a este propósito, é justo destacar a ses-
são promovida no dia 16 de fevereiro, no 
Cine-Teatro Garrett, no âmbito da rúbri-
ca O Cinema Está à Tua Espera, e onde 
cerca de cento e oitenta alunos puderam 
assistiram à projeção de um conjunto de 
quatro filmes portugueses de animação, 
numa tarde bastante produtiva e a que 
não faltou um debate final sobre o que 
acabávamos de ver.
Celebramos desde há mais de uma déca-
da a poderosa força curativa do cinema 
e o valioso capital simbólico que as suas 
imagens transportam. No contexto em 
que nos encontramos, em que o mun-
do parece ter mergulhado, de forma por 
vezes insana, no culto instantâneo, bem 
como acrítico das imagens, sublinhamos 
a urgência de educar para a compreen-
são crítica das mesmas, como processo 
purificador do olhar, sendo neste territó-
rio esquivo que gostaríamos de prosse-
guir com o nosso trabalho pedagógico, 
dando expressão à frase proferida pelo 
realizador e crítico francês Alain Bergala, 
quando diz que a sua vida foi salva duas 
vezes: pela escola e pelo cinema.
Quase a concluir, consideramos que o 
clube de cinema 8 e meio tem deixado 
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a marca pedagógica de um trabalho ri-
goroso no que diz respeito ao aprovei-
tamento do cinema no enriquecimento 
curricular da comunidade escolar que 
servimos, mas também ousando olhar 
para o exterior e estreitando, com a 7ª 
arte em pano de fundo, as ligações da 
ESEQ com estabelecimentos escolares e 
alunos de outras geografias. 
Terminamos, deixando alguns agradeci-
mentos. Sem pretendermos hierarquizar 
os contributos recebidos, não podemos 
deixar imediatamente de assinalar o en-
tusiasmo com que a direção da ESEQ, e 
em particular o Doutor José Eduardo Le-
mos, sempre brindaram as iniciativas do 
clube de cinema 8 e meio, não regatean-
do esforços para que elas se cumpram 
da melhor forma possível. Um obrigado 
especial também à Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim, na pessoa do seu Vere-
ador e Vice-presidente, Doutor Luís Dia-
mantino, que sempre se mostrou de uma 
disponibilidade total para o apoio aos 
eventos que fomos realizando.
Nestes anos de trabalho árduo e colabo-
rativo, foi possível estreitarmos os laços 
com diversas organizações da sociedade 
civil e, claro, com os nossos amigos. Para 
todos eles vai o nosso sincero reconhe-
cimento.

1.º PRÉMIO 

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 
Num Álbum, Cristiana Dias; Luís Paulo; 
Sara Silva; Gabriela Macedo; Inês Soares; 
Diana Ferreira; Filipa Brás, IAI – Institu-
to das Artes e da Imagem (Vila Nova de 
Gaia).

2.º PRÉMIO

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 
Namorado, Bruno Alexandre Ceia Rodri-
gues, Escola Secundária de S. Lourenço 
(Portalegre).

3.º PRÉMIO

Escola Secundária Eça de Queirós 
A Vida de um Oleiro, José Alberto Martins 
Ferreira, Escola Secundária de Molelos 
(Tondela).

MENÇÕES HONROSAS

HeArt Feelings, Matheus Silva; Jorge Pi-
nheiro; João Silva; Hugo Alves, IAI – Ins-
tituto das Artes e da Imagem (Vila Nova 
de Gaia).
Monocroma, Francisco Manuel Felício 
Vitorino, Escola Secundária Dr. Ginestal 
Machado (Santarém).

PRÉMIO ESEQ/ASSOCIAÇÃO DE PAIS 
E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA 
ESEQ

Repara, Ri, Reflete, Ruben Amorim Vas-
ques, Escola Secundária Eça de Queirós 
(Póvoa de Varzim).

PRÉMIO DO PÚBLICO

HeArt Feelings, Matheus Silva; Jorge Pi-
nheiro; João Silva; Hugo Alves, IAI – Ins-
tituto das Artes e da Imagem (Vila Nova 
de Gaia).

10.º CONCURSO DE VÍDEO
ESCOLAR 8 E MEIO

PALMARÉS 2016

Alunos distinguidos no 10º Concurso de Vídeo Escolar 8 e meio

O logotipo inicial do clube de cinema 8 e meio

Cartaz da sessão organizada pelo clube de cinema 8 e 
meio, em colaboração com o Grupo disciplinar de Filosofia
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PROJETO ESCOLA DA MINHA VIDA 2016/2017
Maria João Niz Casanova | Coordenadora do Projeto EMV da ESEQ

Duzentos alunos, apoiados por uma 
claque radiosa e exultante, consti-
tuída e dinamizada por vários ele-

mentos da Associação de Estudantes, 
deram corpo à atividade de expressão 
artística intitulada «Juntos somos mais 
fortes» que a ESEQ apresentou na fes-
ta de encerramento do Projeto Escola 
da Minha Vida, realizada a 5 de maio de 
2017, no Pavilhão Municipal da Póvoa de 
Varzim.
A coreografia teve autoria dos alunos Ga-
briela Poças, Márcia Costa e Tiago Gomes 
Espojeira, que tiveram a colaboração de 
Maria Inês Silva, Maria João Brás e Markus 
Barra e a supervisão dos professores Au-
gusta Ferreira, Ana Leal, José Luís Gon-
çalves e Sandra Oliveira, responsáveis 
pela atividade.
Tão marcante dia para todos: escolas/
agrupamentos do concelho que partici-
param no projeto.
Foram múltiplas as distinções  com que 
os alunos da ESEQ foram agraciados em 
várias modalidades a concurso.
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ALUNOS DA ESEQ
PREMIADOS

Corta - Mato

Nome Ano/Turma Escalão Prémio Professores

Ophelie Odette 10.º M N.º 24 Juvenil

Feminino

3.º

Grupo de 
Educação Física

Maria Maravalhas 11.º D N.º 13 Juvenil

Feminino

2.º

Tiago Sousa 10.º B N.º 27 Juvenil

Masculino

2.º

Fátima Gonçalves 12.º G N.º 7 Júnior

Feminino

3.º

Verónica Resende 12.º G N.º 24 Júnior

Feminino

2.º

Inês Faria 12.º D N.º 13 Júnior

Feminino

1.º

Ernesto Rajão 12.º A N.º 16 Júnior

Masculino

2.º

Prosa B Francisca Moreira 7.º B N.º 8 1.º Professores
Responsáveis:

Ângela Grave
Inês Soares

Poesia C
Ana Jorge 

Figueiredo

10.º D N.º 3 3.º

MH Francisca Valentim 11.º I N.º 11

Escultura C Marta Duarte 7.º B N.º 23 2.º

Professores
Responsáveis:

Célia Almeida
Graça Dinis

Pintura B

Fátima Castro 10.º H N.º 16 3.º

Bruno Rosa 10.º H N.º 9 2.º

Diogo Ferraz 11.º G N.º 9 1.º

Desenho C

Ana Silva 12.º H N.º 1 3.º

Rita Mota 12.º H N.º 27 2.º

Gonçalo Santos 12.º H N.º 13 1.º

Multimédia B Pedro Lima 8.º A N.º 24 1.º
Professores

Responsáveis:

José Carlos Lima
Paulo Ferreira

Luís Figueiredo 8.º A N.º 17 1.o

Multimédia C
Ricardo Bastos 12.º M N.º 21 1.º

Bruno Ribeiro 12.º M N.º 7 1.º



34 | ECOS 2017

Turma 11.º C em visita de estudo ao Museu de Fotografia (ex Cadeia da Relação do Porto)
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