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HONRAR O PATRONO
“Para ensinar há uma formalidade a cumprir – saber”
Eça de Queirós
José Eduardo Lemos
Director da ESEQ

H

á cerca de 100 anos atrás, em 9 de outubro de 1915, o Liceu Nacional da Póvoa de Varzim
passou a designar-se de Liceu Nacional Eça de Queirós, em homenagem a um ilustre poveiro e reconhecidamente um dos maiores escritores portugueses, José Maria de Eça de Queiroz.
Na conferência inaugural das comemorações do centenário da atribuição do nome de Eça de
Queirós à mais antiga Escola Secundária poveira, proferida a 9 de outubro de 2015, o Dr. Fernando
Souto, professor desta casa e profundo conhecedor da sua história, defendeu a tese de que a gran-

deza literária de Eça não teria sido fator despiciendo na ponderação que levou, mais tarde, o Governo a construir as atuais instalações escolares, depois de um périplo de décadas por vários locais da Póvoa de Varzim.
Com efeito, em 24 de novembro de 1945, no decurso das comemorações do
primeiro centenário do nascimento de Eça de Queirós, foi publicado o decreto-lei

nº35.201, onde constava a

dotação da

verba de

cinco mil con-

tos para o novo edifício do Liceu da Póvoa de Varzim. Era pois a garantia de que no futuro a manutenção do liceu jamais voltaria a ser ameaçada .
A proeminência do seu patrono em muito responsabiliza a Escola Secundária
Eça de Queirós mas, creio sinceramente, que a ESEQ ao longo destes cem anos,
sempre soube honrar a responsabilidade a que o nome de Eça de Queirós obriga.
De facto, neste último século, assistimos a várias transformações, politicas, culturais, tecnológicas, que ocorreram pelo mundo com repercussões óbvias e naturais em Portugal. Vimos guerras mundiais, travamos uma guerra colonial, vivemos vários eventos de cariz político,
económico e social que mudaram a face do país. E a ESEQ acompanhou
estes acontecimentos e estas mudanças, atenta e sensível aos mesmos,
mas mantendo-se, até hoje, firme no rumo e na linha da frente como prestigiada instituição de ensino público com elevado sentido do seu dever.
Nesta casa, milhares de jovens alunos, oriundos de várias regiões do norte do
país, obtiveram conhecimento, formação e educação. Centenas destes alunos
vieram a evidenciar-se a nível nacional, nas letras, nas ciências, na economia, nas artes e no desporto. Sem nunca esquecer a sua Escola, o seu Liceu.
Quando folheamos os documentos internos, os anuários, os relatórios, as fotografias e os mais variados registos históricos da atividade da ESEQ, quando reconstruimos o percurso histórico desta escola, só podemos sentir orgulho pelo
fruto do trabalho de gerações de excelentes professores, apoiados, tal como ainda
hoje, por funcionários com elevado sentido profissional e forte ligação à sua Escola, como também pelo carinho que a comunidade local – autarquia e sociedade em geral - sempre lhe concedeu.
A ESEQ é uma Escola de referência, fruto de todos quanto ao longo de 112 anos lhe têm emprestado o seu
trabalho, o seu empenho, a sua alegria e carinho, garantindo-lhe, estamos certos, um futuro auspicioso.
A ESEQ é tudo isto: pessoas, história, valores, relacionamentos… entrelaçados numa corrente inquebrável
pelo nome imortal do seu patrono - EÇA DE QUEIRÓS.
José Eduardo Lemos
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O FUTURO COMEÇA
AQUI

Luís Diamantino

Sandra Sousa

Vereador do Pelouro da Educação da C. M. da
Póvoa de Varzim

Ex aluna da ESEQ

U

m dos reinos da minha infância foi a Póvoa.
Percorríamos os caminhos das amoras, nos campos que bordejavam o Liceu. Explorávamos as pedreiras, descobríamos ninhos e
imaginávamos dragões nas pequenas sardaniscas, que se escondiam no musgo das pedras.
As ruas eram, na maioria, em terra batida e os pés de quase toda

N

a memória que o tempo limita e a emoção preserva, procurar a escola não é um regresso ao passado mas perceber como se desenhou o futuro.
Se a vocação existe e é intrínseca, descobri-la, orienta-

-la e concretiza-la pode depender deste caminho educativo. Foi esse
o meu percurso, é essa a minha história. Uma história que começou

a gente andavam descalços. Os socos só tinham serventia à vista da polícia.

nas páginas do jornal da escola, nas aulas de jornalismo, nas visitas

No Bairro Sul, onde morávamos e onde habitavam os meus avós, brincávamos

de estudo...Uma história que cresceu com o estudo de Filosofia, Mate-

no “rio do fedor”, um esgoto a céu aberto. As latrinas, na “ilha” onde os meus

mática e Literatura...Uma história que se faz todos os dias, assente na

avós arrendaram uma minúscula casa, eram de madeira com um buraco no

formação base, a única que sempre dura.

chão, descarregando diretamente para o referido rio.

Recordo os primeiros anos, quando tudo parecia enorme e inacessível.

Ainda tenho coladas à memória imagens das festas à Nª. Sª. Da Conceição com

Os muros demasiado altos, as janelas distantes, as portas intransponí-

um homem pendurado no alto do pau de sebo, na tentativa de levar para casa

veis. Aqui crescemos e, quase sem dar por isso, começámos a quebrar

o bacalhau e o garrafão de vinho.

barreiras, a ver mais longe, a abrir caminho, guiados por quem sabe.

Na minha rua, situada junto ao Bairro dos Pescadores, a garotada juntava-se a

O corpo docente, que me habituei a respeitar, sempre foi espelho e

jogar à bola horas a fio, pois os automóveis quase não existiam. Cheguei, mui-

motor da instituição, na solidez, na competência, na dedicação.

tas vezes, a casa com as calças nas mãos, literalmente, pois tinha perdido tudo

Sempre fui defensora da escola pública, com todas as limitações e in-

o que havia para as apertar no jogo dos botões.

suficiências, em nome de um princípio maior. Um local onde só a exi-

Quando o sol desaparecia no mar, era o jogo do esconde-esconde e, até ao jan-

gência é critério e só a exigência pode excluir. Sem classe nem credo,

tar, a brincadeira prolongava-se com alegria desenfreada.

com rigor e empenho. O único motor livre e democrático de ascensão

À noitinha, estendíamos o corpo cansado e as lembranças do dia no colchão de

social. A ESEQ foi tudo isso, a ESEQ é tudo isso.

palha que nos deixava a pele irritada, mas que a caminhada da manhã no dia

Não se trata apenas de deixar o testemunho, trata-se de passar o teste-

seguinte nos fazia esquecer rapidamente.

munho, em palavras e atos. A "minha" nova geração estuda na ESEQ.

Morava na Rua Pereira Azurar e estudava na Escola Nova, junto ao Liceu. Fa-

E é vê-la percorrer o caminho do saber, vê-la crescer como pessoa,

zia este percurso quatro vezes por dia e nem chuva, nem sol me conseguiam

ancorada na experiência e na entrega. Ela, como eu, sabe que o conhe-

parar. Que saudades do Professor Magalhães, homem austero, de figura

cimento é um caminho sem fim. A cada passo dado, abre-se mais um,

enorme (pelo menos era assim aos meus olhos de 9 anos) com cabelos brancos

e outro. Sabe que alimentar o espírito é uma tarefa constante, no breve

e grossas sobrancelhas da mesma cor. Que saudades da sua sabedoria e das

espaço de uma vida. Mas sabe também que os primeiros metros são

suas aulas de ginástica aos sábados de manhã, naquele recreio cheio de terra

determinantes. E a tarefa só estará cumprida quando a ouvir dizer:

batida e uma enorme quantidade de pedras soltas. Ainda hoje, quando lá vou,

- Sei que sei pouco, sabemos pouco, mas muito do que sei, aprendi

consigo descobrir-me em cada uma das crianças que lá brincam e compreendo

aqui!

perfeitamente porque procuram uma nesga de terra, que ainda resiste, para
as suas brincadeiras mais frequentes. Agora, vivemos no meio do cimento,
queremos tudo limpo e não deixamos que os nossos filhos experimentem a
sensação da terra em contacto com a pele, a sensação da lama na construção
de fortalezas contra o ataque dos invasores imaginários das nossas histórias
impossíveis. Preferimos que se fechem nos quartos, agarrados a um qualquer
aparelho eletrónico, longe da natureza, mas perto, muito perto de todos os
perigos da nossa civilização tão moderna e tão capaz.
Adorava correr todo o dia atrás de uma bola, ou de uma pedra feita bola, ou
mesmo jogar futebol sem bola (um jogo quase irreal em que a bola era cada um
de nós).
Ao fim do dia, chegava a casa com as fortes botas imaculadas (pois jogava
sempre descalço) e com a camisola interior toda encharcada de suor, embora
já tivesse secado duas ou três vezes ao longo da jornada. Frequentemente, as
mazelas eram impossíveis de esconder e o nariz partido, ou as calças rotas davam direito a uma reprimenda da mãe e a um castigo bem mais severo do pai.
Mas, no dia seguinte, lá estávamos nós, conquistadores das ruas da nossa cidade (vila na altura) a correr juntinho ao mar, cabelos ao vento, à procura do
futuro que se confundia com a linha impercetível e ténue do horizonte, mas
que tinha dentro de si o fermento imprescindível da imaginação.
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A MÃE,AS PROFESSORAS E OS DIAS DE UM
ESCRITOR
António Torres

Cristina Gonçalves e Íris Seixas

Correntes d´escritas ESEQ 2016

O

SARAU CULTURAL DO CLUBE EUROPEU

Professoras da ESEQ

N

o dia dezassete de março teve lugar pelas 21h00 no Audi-

primeiro foi aquele

num emocionado preito a uma

em que sua mãe lhe

criança capaz de memorizar to-

mostrou

ABC,

das aquelas palavras bonitas.

passando em segui-

Dali por diante, se lhe pergun-

da a dizer os nomes

tassem o que queria ser quando

das

crescesse, já tinha a resposta:

matização, vídeo e karaté.

Castro Alves.

Tratou-se de uma noite memorável onde toda a comunidade educati-

esqueceria

o

um

letras.

Jamais

encantamento

tório Municipal da Póvoa de Varzim o Sarau Cultural do
Clube Europeu. Este evento contou com a participação de
vários alunos e professores da ESEQ que brindaram o público presente com momentos de canto, dança, poesia, dra-

que o desenho delas lhe pro-

Aí

professora.

va se uniu para aplaudir as diferentes atuações. É de salientar que se

vocaram logo à primeira vista.

"Leve os meninos," disse-lhe

tratou de um evento solidário tendo todos os donativos angariados

Arrumadas em filas no abece-

dona Serafina. Triste notícia.

revertido a favor da instituição de acolhimento de crianças e jovens

dário, formavam um conjunto

Que graça teria uma escola sem

em risco a Casa do Regaço.

enigmático. Cada uma, porém,

meninas?

tinha sua própria identidade e

chamava-se Teresa, que trazia

personalidade, como as coisas

uma novidade: um livro para

e as pessoas. E eram elas que

ser lido em voz alta, tão encardi-

davam registro a tudo o que

do e pobrezinho quanto aquele

há na Terra e no céu, compre-

lugar de lavradores. Vinha a ser

enderia depois, quando aque-

uma antologia de contos, cróni-

la senhora chamada Durvalice

cas e poesias. Para começar, ao

começou a juntá-las em sílabas

personagem desta história cou-

- bê-a-bá, bê-e-bé... - e, nos dias

be um texto de José de Alencar,

seguintes, em vocábulos que

que nunca esqueceria: "Verdes

passariam ao reino das frases.

mares bravios da minha terra

Ivo-viu-a-uva...

natal, onde canta a jandaia na

Aquele menino nunca tinha

fronde da carnaúba." Imagine o

visto uma uva. Agora sabia

efeito disso. Ele não fazia a me-

que se tratava de uma fruta.

nor ideia de como era o mar.

Mas como é, mãe? Ela também

Também não tinha familiarida-

não a conhecia. Seu mundo era

de com a chuva, o tema de uma

o das jabuticabas, murtas, gra-

redação, dificílimo, para quem

violas, muricis, cajás, umbus.

vivia no polígono das secas.

Quando foi para a escola, num

Asas à imaginação. Seu desem-

mês de março, já sabia ler a car-

penho na escrita ganhou fama,

tilha, o que deixou a professora

levando-o a ser solicitado à re-

Serafina muito feliz. Então che-

alização de serviços mais desa-

gou o dia 7 de Setembro. Esco-

fiadores, por exemplo, as cartas

lhido para recitar um poema

dos apaixonados do lugar - e

patriótico em cima de um pa-

suas respostas. E as das choro-

lanque, viu a praça antes em-

sas mulheres dos migrantes. Es-

poeirada e deserta apinhar-se

tas eram de cortar o coração.

chegou

outra

A

recém-chegada

de gente. Pensou que ia cair,
tal era a tremedeira nas pernas.

E assim iria se fazendo um es-

Ainda assim, soltou a sua voz

critor nascido na roça. As leitu-

gasgita: "Auriverde pendão da

ras o levaram a trocar a enxada

minha terra/ que a brisa do

pela caneta, com a qual viria a

Brasil beija e balança/ estan-

cavar o seu sustento, pela vida

darte que a luz do sol encerra/

afora. E sempre a olhar as letras

as divinas promessas da espe-

com o mesmo encanto com que

rança."

as viu pela primeira vez.

O público reagiu com lágrimas,
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Póvoa de Varzim, 1915 – O Liceu com o nome de Eça de
Queiroz
Fernando Souto
Professor da ESEQ

G

raças à intervenção pessoal do conselheiro Abel de

Duas

semanas

antes

da

certeza de que Eça de Queiroz

Andrade, natural de Vila do Conde, o decreto fundador

inauguração,

a

foi filho da Póvoa, e como tal,

do Liceu da Póvoa de Varzim foi publicado em 14 de

reivindicação,

Julho de 1904. A comunidade local e a autarquia não

Vila do Conde, como sendo a

uma

pouparam esforços e sacrifícios para que o mesmo não

terra natal de Eça de Queirós.

na caza onde nasceu, contudo

fosse uma experiência de curta duração.

Apoiava-se

de

para bem evidenciar de um

Ficou instalado, primeiramente, nos Paços do Concelho,

surgiu
por

na

parte

certidão

de

collocando

solemnemente

lapide

commemorativa

batismo que o prior da mesma

modo incontestavel esta certeza

depois, no Colégio do Coração de Jesus, no Colégio Povoense, no

localidade exibia como prova.

encarregou

Colégio Moderno, na ex-fábrica do Gás e finalmente, no atual edifício

Por causa deste facto novo,

Senhor

da Escola Secundária Eça de Queirós.

foi constituída na Póvoa, uma

Rocha Peixoto, filho predilecto

No ano letivo de 1914/15, o Liceu da Póvoa de Varzim funcionava

comissão destinada a consultar

desta terra, notável homem de

nas instalações do Colégio Povoense, fundado em 1907, pelo padre

a família e os amigos mais

sciencia e profundo admirador

Ribeiro Pontes.

íntimos

de Eça de Queiroz de colligir

O ano de 1915 foi um ano conturbado para a implantação do Liceu,

parte dessa comissão, António

todos

na Póvoa de Varzim, tendo em conta a falta de verbas, a ameaça de

da

comprovar

despejo das instalações do Colégio Povoense, a interdição de realização

Câmara

de exames finais, agressão do reitor e de alguns professores, por parte

Ribeiro de Castro,

dos alunos.

Navais

Nesse ano, apenas duas boas novas: em setembro, o Congresso da

Câmara

República votou um subsídio de quatro contos e em outubro foi

Peixoto, diretor da Biblioteca

visinhos.

promulgado, pelo Ministro da Instrução, a pedido do Reitor e do

Municipal do Porto e David

senhor

Conselho Escolar, a atribuição do nome de Eça de Queiroz, para

José Alves, chefe do partido

de

patrono do Liceu. Eis o decreto:

regenerador.

ardua missão duma maneira

do

Silveira,

Pelas

escritor.

presidente

Municipal,
e

Faziam

Excellentissimo

António

os

Augusto

da

documentos

a

nascimento

do

o

Manuel

eximio escriptor desta formoza

abade de

praia, a fim de que a nudez forte

vice-presidente
Municipal,

diligências

da

o

da

da verdade faça desapparecer

Rocha

as varias phantasias dos nossos

efetuadas,

O

Excellentissimo

Rocha

Peixoto

desempenhar-se

acaba
desta

verdadeiramente assombroza e

Atendendo ao que me representaram o Reitor e o Conselho Escolar do

confirmou-se a tradição escrita

Liceu Nacional da Póvoa de Varzim:

e oral corrente na Póvoa de

Hei por bem, sob proposta do Ministro de Instrução Pública, decretar

Varzim, sobre a naturalidade de

Ora na sequência desta polémica

que o

Eça. E assim, em 14 de Outubro

acerca da naturalidade de Eça de

Liceu Nacional de Eça de Queiroz.

de 1906, no largo Eça de Queirós,

Queirós e imbuído do espírito

O Ministro de Instrução Pública assim o tenha entendido e faça

em frente ao prédio onde o

destas

executar. Paços do Govêrno da República em 9 de Outubro de 1915.-

romancista nasceu, com toda

o

BernardinoMachado - João Lopes da Silva Martins Júnior.

a solenidade, foi descerrada a

decidiu

lápide de bronze comemorativa

Eça de Queirós à Escola da 1ª

João Lopes da Silva Martins Júnior foi militar, médico, professor

do seu nascimento.

cadeira do sexo feminino da

universitário, nasceu no Porto em 1866 e era filho de João Lopes da

O abade de Navais, Manuel

Póvoa, que tinha

Silva Martins, natural de Balasar.

Ribeiro de Castro, na sessão

peculiar nome de “Escola Mãe

O decreto tem a data de 9 de outubro, mas o assunto já tinha sido

da Câmara Municipal de 19 de

das Dores”. Esta foi pois, a 1ª

tratado no conselho escolar de 6 de abril de 1915, quando o professor

novembro de 1906 propôs um

escola, na Póvoa, com o nome

Ferreira de Sousa propôs que se pedisse ao Governo a autorização

voto de louvor a Rocha Peixoto

de Eça de Queirós.

para

que foi aprovado por aclamação

Creio também que não é de

e na seguinte forma:

desprezar

Liceu Nacional da Póvoa de Varzim passe a denominar-se

que o Liceu da Póvoa se intitulasse Liceu Eça de Queiroz. E

atendendo a que o Liceu funcionava no Colégio Povoense, também
propôs, que no frontispício desse edifício se colocasse uma tabuleta

«

Tendo-se

levantado

superior a toda a expectativa”.

festas

mesmo

queirosianas,

abade

atribuir

a

de
o

Navais

nome

de

até então, o

hipótese

de

ter

havido interesse e intervenção

com o nome, Liceu Nacional de Eça de Queiroz.

controvérsia na visinha Villa

do

Que razões ou circunstâncias forçaram e fundamentaram a nomeação

do Conde sobre a terra natal

fundador, prestigiado professor

de Eça de Queirós para patrono do Liceu Nacional da Póvoa de

do grande romancista Eça de

e Reitor do Liceu e que morrera

Varzim? Ensaio algumas explicações:

Queiroz e sendo de incontestável

nos finais de 1914. E porquê?

Em 1903, espalhou-se a ideia de que deveria ser colocada uma

alcance que desappareçam todas

Atente-se o facto de o padrinho

placa no prédio, onde em 1845 nascera Eça de Queirós, na Póvoa

as dúvidas sobre a localidade

do

de Varzim. Esta ideia foi-se divulgando e os poveiros residentes no

em que nascera tão fulgurante

Soares

Brasil propuseram-se dinamizar a iniciativa e custear as despesas da

vulto da litteratura portugueza,

de Albuquerque, morador na

referida placa comemorativa.

esta camara se bem que tenha a

cidade do Porto, empregado na

padre

referido
ser

Afonso

Soares,

padre

Afonso

Afonso

Tavares
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Alfândega da Póvoa. Ora, Afonso Tavares de Albuquerque estava

o facto, na data prevista, 25 de novembro de 1945. Tal não aconteceu

casado com Carlota Pereira d ´Eça, irmã de Carolina Pereira d´Eça,

e porque se soube da publicação do decreto em 28 do mesmo mês,

mãe de Eça de Queirós.

embora ele tenha a data de 24 de Novembro, a comemoração festiva

Parece-me pois verosímil que esta especial circunstância tivesse

foi marcada para o dia primeiro de dezembro.

proporcionado relações de familiaridade e influído na sua admiração

Tratou-se de uma manifestação de regozijo e reconhecimento ao

por Eça de Queirós.

Governo da Nação por haver em tão boa hora satisfeito a velha

Este ímpeto dos poveiros em associar Eça de Queirós à sua terra

aspiração poveira, dotando o Liceu de Eça de Queirós com uma

natal leva-os, nessa época, a atribuir o seu nome a algumas iniciativas

verba para um edifício novo. Era a garantia plena, segura, de que

de cariz cultural e desportivo. A propósito e neste ano centenário

nunca mais, no futuro, se encontraria em perigo a manutenção do

da fundação do Varzim Sport Club, dou nota do primeiro troféu

nosso primeiro estabelecimento de ensino.

conseguido na sua já longa história: Taça Eça de Queirós.

Para evidenciar a relação com a resolução governamental de 9 de

Esta afetuosa relação das gentes da Póvoa com Eça atingiu um

Outubro de 1915, basta a leitura do preâmbulo do referido decreto:

momento alto, em 1945, na celebração do primeiro centenário do

“Considerando que decorre no actual ano o centenário do nascimento

seu nascimento. Para além das conferências promovidas pelas

do patrono do Liceu, o grande escritor Eça de Queiroz”.

entidades oficiais e do empenhamento das escolas de todos os graus

Alguém poderá afirmar que o atual edifício da ESEQ teria sido

de ensino teve importante papel a imprensa local especialmente “O

construído nesse período, mesmo que não tivesse havido esta

Comércio da Póvoa de Varzim”. Durante todo o ano de 1945 publicou

associação à homenagem nacional, ao patrono do Liceu? Não creio.

semanalmente editoriais sobre a vida e a obra do grande poveiro.

O projeto de construção do Liceu da Póvoa foi o último a acrescentar

Destacou-se na colaboração o dr. Pires Moreira, professor de Religião

à lista de liceus a levar a cabo pela Junta de Construções para o

e Moral no Liceu que sob o pseudónimo de Abel Viana escreveu

Ensino Técnico e Secundário definido em 1938 e atualizado em 1944.

magníficos artigos e alimentou a secção -Calendário Queirosiano-

No mesmo ano de 1945 foi lançada a primeira pedra para o

registando tudo quanto nesse ano se ia publicando sobre Eça de

monumento a Eça de Queirós na Praça do Almada que viria a ser

Queirós. O “Comércio da Póvoa “encerrou as comemorações com um

inaugurado em 1 de Novembro de 1952, com a presença de Maria e

número especial e deu à estampa a reprodução de alguns manuscritos

António Eça de Queirós, filhos do escritor e outros familiares.

referentes à questão da naturalidade.

No Liceu Eça de Queirós o centenário foi comemorado com uma

A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim de então, a que presidia João

conferência do professor José Alberto Vaz de Carvalho, sob o título:

Pedro da Silveira Campos, tomou a iniciativa de dinamizar e celebrar

“ o estilo de Eça de Queirós”.

condignamente o centenário do nascimento do grande escritor. Desde

Passados apenas dois anos e face a orientações do Governo

logo, assumiu que a melhor consagração que a Póvoa podia prestar

grande parte dos Liceus portugueses passaram a ter a designação

a Eça de Queirós consistiria em erigir-lhe uma estátua na Praça do

da localidade a que pertenciam. A partir de 1947, o Liceu por

Almada, junto à casa onde

determinação política deixou de ostentar o nome de Eça de Queirós.

nasceu

e conseguir do Estado, que se

construísse o novo edifício do liceu, que o

tem como seu patrono

Passou a ser o Liceu Nacional da Póvoa de Varzim. No entanto, e a

ilustre. Em síntese, para perpetuar a memória do grande escritor, na

partir de 1979 recuperou o antigo nome para a designação oficial de

sua terra natal, a estátua e o Liceu.

escola secundária.

Já se tinham passado vários anos numa campanha persistente a

Ainda bem, porque o nome, por estranho que pareça, mesmo na

favor de um novo edifício para o Liceu, para que dessa forma, ficasse

ausência daquele a quem designa, continua a exercer o seu estranho

definitivamente assegurada a sua permanência e manutenção. Na

e fascinante papel de reunir e trazer ao presente todas as recordações,

opinião da autarquia, uma ocasião única se apresentava para pedir

as imagens, as ideias, do mesmo homem que misteriosamente

justiça ao Estado - o Centenário do nascimento de Eça de Queirós. O

designava.

Liceu Eça de Queirós tinha de ser dotado, nesta oportunidade, com

Os nossos antecessores, ao dar o nome de Eça Queirós ao Liceu da

um novo edifício, assente em alicerces sólidos e definitivos.

Póvoa de Varzim, quiseram distingui-lo de outros liceus e também, do

Para tal formou-se a Comissão do Centenário e pró Liceu, que, por

Colégio Povoense, onde funcionava, em regime de casa emprestada.

mais de uma vez se deslocou a Lisboa. E na capital, formou-se outra

É pois dever da atual Escola Secundária Eça de Queirós exaltar um

comissão de poveiros aí residentes, que não descansou um momento

nome que a distingue: o nome de UM POBRE HOMEM da Póvoa de

e deu passos infindos para levar a bom termo a pretensão da Póvoa.

Varzim.

Assim, foi obtido o apoio do governador Civil do Porto, do Secretariado
Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo, de António
Ferro e de António Eça de Queirós, da Casa do Distrito do Porto em
Lisboa e da Imprensa.
Em consequência de todo este movimento esperava-se a publicação
do decreto da construção do novo edifício do Liceu a tempo de festejar
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CONFLITO DE GERAÇÕES
António Ferreira
Diretor de ECOS

O

conflito intergeracional tem origem nos conflitos entre

“Geração de 70”, jovens intelectuais a estudar na Universidade de

diversas gerações.

Coimbra, entre os quais figura Eça de Queirós, o patrono da ESEQ,

De uma forma genérica, estas divergências nascem das

há cem anos, que se irmanaram no mesmo ideal revolucionário, ten-

diferenças culturais, literárias, sociais e económicas en-

tando integrar Portugal na cultura europeia, contestando os excessos

tre outras que podem ser causadas pela troca de valores

do Ultrarromantismo, isto é, a geração literária anterior, contribuiu

ou multiplicidade de interesses entre gerações posteriores, separa-

de forma incontestável para o advento do Naturalismo/ Realismo,

das por algumas décadas.

dando um enorme impulso ao progresso cultural e literário. Cite-se

Este conflito, embora presente, desde um passado remoto, acentu-

Eça que, defendendo, na quarta Conferência do Casino Lisbonense, a

ou-se na atualidade com o surgimento das novas tecnologias e da

criação de uma arte teleológica, com a finalidade de corrigir e ensinar,

evolução mudança dos costumes que alteraram o modo de vidta das

revolucionou a sociedade portuguesa, apontando-lhe os novos rumos

gerações presentes. Já no seculo XVI, Camões dizia num soneto que

a seguir, deliciando os portugueses com um conjunto de romances

a própria mudança mudou, ou seja, que “não se muda já como soía”.

que passaram a ser leitura preferencial até aos nossos dias.

De facto, desde sempre os conflitos de mentalidades existiram e

Em suma, apesar da evolução da humanidade, os conflitos sempre

pode-se constatar no relacionamento entre os jovens e pessoas de ge-

existiram e perdurarão, pois eles fazem parte da complexidade da

rações anteriores, nomeadamente entre pais e filhos. Normalmente

mentalidade humana, já que são a condição “sine qua non”, ou seja,

têm origem nas suas dissonâncias, intensificadas pelas exigências e

imprescindível para a evolução social, cultural e literária.

autoridade paterna.

Os conflitos não são, na realidade, resultantes de sentimentos antagó-

Efetivamente, se, por um lado, os jovens consideram que as pessoas

nicos - amor/ódio, mas antes de formas diversas de raciocínio. Repre-

mais velhas, conservadoras, estão ultrapassadas, achando mesmo

sentam um choque frontal entre o conservadorismo e o progresso, ou

que estão desligados da realidade, isto é, vinculados a um passado

seja, o vanguardismo.

impiedoso que lhes deixou marcas e, por isso, não querem correr ris-

Na verdade não podemos esquecer que dos enormes conflitos da

cos, sendo rotulados como conservadores, por outro as pessoas mais

“Geração de Orfeu” e da “Geração de 70”, que chegaram mesmo a

velhas, desejando um futuro ditoso para a sua prole, não entendem

confrontos físicos, surgiram as duas mais distintas plêiades de escri-

as atitudes dos jovens, caraterizadas por uma certa irreverência e

tores, mormente a de Fernando Pessoa, um dos expoentes máximos

imprudência e aventureirismo.

na poesia e a de Eça de Queirós o pai da prosa realista.

Realmente trata-se de um dilema de famílias, numa altura em que a

Em conclusão, recordamos o idealismo de Hegel, segundo o qual,

crise grassa a sociedade portuguesa, o que as obriga a conviverem

são necessários conflitos (antítese) para que haja evolução. A síntese

simultaneamente, nos mesmos espaços e no mesmo ambiente, ou

surge, pois, de dois princípios antitéticos que originarão o progresso

seja, no meio profissional, nas universidades, nas igrejas e na sua

do mundo que é sempre dependente de dois grandes princípios opos-

própria casa, uma vez que a independência monetária a isso obriga.

tos: o bem e o mal.

E a maior expectativa de vida faz com que avós e pais fiquem ativos
por mais tempo. Assim, aumenta o tempo de convivência com os
filhos, netos e até bisnetos, facilitando, então, o conflito de gerações,
tendo em conta que a proximidade é total, provocando ruturas, de-

Eça de Queirós…
Andreia Costa
ex-aluna da ESEQ

Mas quem sou eu? Quem sou

tempo em que entre pais e filhos existia uma enorme falta de co-

Um nome tão conhecido, que

Ah pois… uma ex-aluna que

municação, imposta por duras regras de disciplina, etiquetas e "boa

certamente não passa desper-

guarda no seu pequeno co-

educação", mas apesar disso ele permanece no presente.

cebido…

raçãozinho a grande Eça, o

Outro motivo de conflito é a própria religião.

Um autor… um escritor…

excelente Ensino, os ótimos

Considerando a intolerância religiosa, as gerações anteriores pro-

Que fazia da sua escrita, melo-

Professores, e os magníficos

curaram impor a mesma prática religiosa que os seus antepassados

dia…

funcionários

haviam impulsionado, em forma de coação, constatando que os seus

Mas,

Eça que me acompanhou du-

filhos estavam dependentes economicamente, mesmo que em idade

Eça, Eça de Queiróst

rante três anos…

de emancipação.

Conhecido pelo autor

Também, na Literatura Portuguesa transparecem conflitos de gera-

Mas que deu nome a uma be-

quanto cidadã…

ções que evoluíram para novos movimentos literários.

líssima escola

Eça que me acompanhou en-

Assim, fazemos referência a duas das maiores gerações literárias: a

O nosso “liceu”, a nossa Eça…

quanto estudante…

“Geração de 70 “ e a “Geração de Orfeu”.

a nossa escola

Eça que me fez crescer…

A “Geração de Orfeu“ deu origem ao Modernismo e trouxe à luz

Honrada pelo nome e pela

Sim… afinal eu tenho motivos

um dos maiores poetas de todos os tempos: Fernando Pessoa. A

excelência

para falar sobre a Eça!

rivadas de pressões. Além disso, o diálogo entre pais e filhos, que,
no passado, era quase nulo, aumentou. Este conflito gerou-se num

eu para falar sobre a escola?

Eça que me acompanhou en-
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«A ARTE É TUDO– TUDO O RESTO É NADA»
Maria da Conceição Nogueira
Professora da ESEQ

P

or «A arte é tudo porque só ela tem a duração-e tudo o
resto é nada.» - afirma Eça no prefácio, escrito a pedido
do Conde de Arnoso, para o seu livro de contos, intitulado Azulejos.
A concepção da imortalidade do Artista através da
obra realizada, além de ser um anseio natural em todo

o homem, é uma manifestação evidente desde a Arte Clássica à
Modernidade.
Assim, Horácio, poeta latino (65-8 a.C.), conclui o seu III livro
de Odes por um curto, mas hiperbólico texto, engrandecendo-

mais regular seria para a história da

telectual.» 1

-se por ter realizado uma obra imorredoira, que lhe assegurará

“minha literatura”: é escasso, bem

«Ironizou Portugal porque mui-

a imortalidade: «Acabei um monumento mais duradoiro que o

sei, mas é correcto.» ;

to o amava e o queria melhor.»

bronze, mais alto que as pirâmides: nem a chuva que desgasta,

2.º -- porque fomos sensíveis, e qui-

Da imensa galeria das suas per-

nem o vento desabrido o poderão destruir, nem a sucessão in-

semos dar continuidade, ao desejo de

sonagens, apenas recordaremos

terminável dos anos ou a fuga do tempo.

João Gaspar Simões, expresso na Nota

alguns dos tipos imortais, ar-

Não morrerei completamente: uma grande parte de mim mes-

Introdutória do seu conhecido estu-

rancados à sociedade contem-

mo escapará à Morte. Crescerei continuamente, e a posteridade,

do queirosiano, publicado em 1945,

porânea, mas ainda, de certo

pelos seus elogios, conservar-me-á sempre jovem (…).

como

modo, actuais.

E com o aparecimento do Modernismo, é Ricardo Reis, o hete-

ao Artista”: «Oxalá todas as homena-

Do seu longo “inquérito à socie-

rónimo neoclássico de Pessoa que exprime a mesma ideia, in-

gens que se lhe prestem neste seu pri-

dade portuguesa”, limitar-nos-

fluenciado pelas Odes de Horácio, seu livro de cabeceira, pelo

meiro centenário sejam animadas de

-emos a apresentar o tipo do po-

seu pensamento e “modus vivendi”. Assim, numa das “Odes”

um mesmo espírito: a convicção de

lítico liberal, medíocre, retórico,

reisianas, ler-se-á:

que o autor de Os Maias não foi em

enfatuado, oco de ideias.

toda a sua vida senão um Artista.»

Comecemos por figurantes do

		“Seguro assento na coluna firme

Efectivamente, o nosso romancista

universo de Os Maias: o Con-

			

procurou transformar em Arte as vi-

de de Gouvarinho – «tem todas

vências pessoais, o seu olhar sobre o

as condições para ser ministro:

mundo, pondo, então, em prática o

tem voz sonora, leu Maurício

princípio fundamental estético, por

Block, está encalacrado e é um

ele desenvolvido na 4.ª Conferência

asno!...» ; o Conselheiro Sou-

do Casino, sobre A Literatura Nova

sa Neto – ignorante, tacanho

(o Realismo como nova expressão da

de espírito, dirige a Educação

O poeta afirma, num discurso pessoal, a sua “ficabilidade”, isto

Arte): “a Arte não aparece nas socie-

em Portugal; o Conde de Stein-

é, a duração através da sua obra.

dades como um facto isolado, mas

broken – ministro da Finlândia,

Eça, usando um discurso abstracto, amplificara este mesmo con-

sim intimamente ligada ao progresso

em Lisboa, de ar solene, formal,

ceito, alargando-o toda a Arte: «… a arte oferece-nos a única

e decadência delas.” 8

mas imbecil, reduzindo a duas

possibilidade de realizar o mais legítimo desejo da vida – que é

Como diz Álvaro Lins, Eça apenas via

frases o seu “douto” julgamento

não ser apagada de todo pela morte. (…) … a única esperança

no mundo um instrumento de criação

sobre pessoas ou factos: «É um

que nos resta de não morrermos absolutamente como as couves

artística. (…) Concentrou todas as

homĕ múto forte, É um homĕ

é a fama, essa imortalidade relativa que só dá a Arte».

suas ambições na acção intelectual,

eqsessivemente forte!» Ou en-

É sobre a vertente Eça de Queirós – o Artista que nos debruça-

no desejo de criar uma obra e se con-

tão «É gráve, eqsessivamente

remos nestas linhas, pondo de parte o seu lado biográfico, por

tinuar com ela.»

gràve…!»

dois motivos:

Eça de Queirós, devido à sua carreira

do por Monção, «sublime nessa

1.º -- porque o próprio Autor diz, em resposta a uma carta de

diplomática (1873 – cônsul em Cuba;

arte (…) de arranjar, numa voz

Joaquim Araújo, pedindo-lhe a biografia de Ramalho Ortigão:

1874-1878, em Inglaterra; a partir de

de teatro e de papo, combina-

«Um homem de letras, que não escreve as suas memórias, tem

1888, em Paris – a maior ambição da

ções sonoras de palavras», en-

realmente direito a que os outros lhas não escrevam.» ; e conti-

sua vida), manteve-se afastado da Pá-

fim, «um sujeito a chilrear sem

nuando a mesma ideia, numa carta a Ramalho Ortigão: «Dados

tria que tanto amava, mas, muito pró-

ideias, como um pássaro num

para a minha biografia – não lhos sei dar. Eu não tenho história

ximo dela, através do «seu monóculo

galho de árvore…»

(…). Eu só tenho a minha carta de bacharel formado. Quer? O

impertinente de dândi analítico e in-

Mas Eça ridicularizou este tipde

		

Dos versos em que fico,

Nem temo o influxo inúmero futuro

			

Dos tempos e do olvido.

		(…)
		

Assim na placa o externo instante grava

			

Seu ser, durando nela.”

“homenagem

despretensiosa

Rufino – o deputa-
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POMESSA CUMPRIDA
Isabel Meneses Maio
Professora da ESEQ
político em toda a sua obra.
Assim, enquadramos nesta mesma galeria o célebre Conselheiro
Acácio, (de O Primo Basílio), que se tornou «símbolo da vacuidade,
do convencionalismo, da respeitabilidade burguesa.»;
o Conde de Abranhos – personagem da novela com o mesmo nome,
«é o símbolo do político imbecil, hipócrita, oportunista, enfatuado e
oco.» ;
o famoso Pacheco – de A Correspondência de Fradique Mendes (carta VIII), “notável” pela fama de um «imenso talento aferrolhado dentro do crâneo», mas que lhe permitiu ocupar importantes lugares,
desde Deputado e Ministro a Conselheiro e Presidente do Conselho,
sem nada dar ao seu País – «nem uma obra, nem uma fundação, nem
um livro, nem uma ideia.» E quando morreu “Portugal” chorou “o
génio.”Com efeito «Na sua galeria, não há grandes almas , mas há
tipos imortais».
Terminamos com algumas reflexões críticas de Álvaro Lins sobre o
lugar ocupado pela Arte na vida do grande romancista poveiro.
«O que aproximou Eça de Queiroz do realismo foi o seu ideal de exprimir artisticamente a vida.»
«A sua biografia é a história do conflito que o explica: conflito entre
o artista e o homem. O artista que procurava ultrapassar o tempo e a
época, o homem que tendia a ligar-se aos problemas do seu século,
a tornar-se sectário, ameaçado, portanto, de não sobreviver (…). Se
o sectário houvesse vencido o artista, que seria dele? Um esquecido
romancista do século XIX…»
Mas, mais de cem anos após a sua morte (16 de Agosto de 1900), nós,
seus conterrâneos, podemos subscrever as palavras do conhecido
crítico brasileiro:
«Do conflito, portanto, presente na obra de Eça de Queiroz, o que
resulta é o artista vencendo o sectário, o apaixonado, o homem de
partido que parecia ser e não foi. Uma vitória da arte contra o temperamento.»

N

o dia 10 de março, as turmas do 12º ano C, G e K foram
visitar o “Palácio Nacional de Mafra” acompanhadas
pelos professores: Albertina Anjo, Dulce Caseira, José
Santos e Isabel Maio.

Orientadas por guias especializadas, visitaram o Palácio e assistiram à
dramatização do “Memorial do Convento” de José Saramago. Fizeram
um piquenique em que partilharam as respetivas especialidades, fruto
de dotes caseiros (e cuja excelência confirmo!) conviveram, riram e…
foram felizes num espaço diferente do habitual.
Para que se possa perceber o porquê deste título, é preciso analepsarmo-nos.
Foi há três anos que conheci a maior parte destes alunos e ainda tenho bem presente a sua perplexidade, senão desilusão, aquando da
receção do primeiro teste de português. “Dantes, eu era quadro de excelência”, “eu tinha 5!”, “nunca tive esta nota”…. foram comentários
frequentes.
Na altura olhei-os, confesso, condoída. Disse-lhes então ”na ESEQ serão preparados para o sucesso, isto é apenas o começo. Vocês são capazes e vão melhorar. É uma questão de adaptação e de alteração de
hábitos de trabalho.”( Penso que não me acreditaram…)
Depois, surgiu a pergunta típica: ”Onde vamos, professora?”, “Que
Visitas de Estudo vamos fazer?” e a resposta foi a habitual: “Faremos
o que pudermos para usufruirmos de tudo o que haja relacionado com
a nossa disciplina, e, quanto mais não seja, no 12º vamos a Mafra”.
Entretanto, aconteceram as “Correntes d’ Escritas”, o “Payassu…”,
“Os Maias” e o “Império”. Quando Mafra parecia impossível, a oportunidade surgiu e nós agarrámo-la. Num tempo, que me atreveria a
dizer recorde, conseguimos reunir as condições necessárias para que
74 alunos pudessem usufruir da promessa feita.
Por isso, não poderia deixar de registar este acontecimento e de acrescentar que vi muitos sorrisos, o tilintar de muita gargalhada franca e

NOTAS
1. Eça de Queirós – Obras (3 vols.), Editores Lello & Irmão, Porto, s/d., vol. II, in Notas
Contemporâneas – Três Prefácios, I – Prefácio dos Azulejos do Conde de Arnoso, p.1441.
2. Horace – Odes, Traductions Hatier, Paris, 1961, III, 30, p.54.
3. Fernando Pessoa – (Obras Completas) Ricardo Reis – Odes, Edições Ática, Lisboa,
1983, p.79.
4. Ver nota 1, p. 1440.
5. Eça de Queirós – Obras (3 vols.) Editores Lello & Irmão, Porto, s/d., Vol. II,
in Notas Contemporâneas – “Ramalho Ortigão” (Carta a Joaquim de Araújo), p. 1380.
6. Citado em Álvaro Lins – História Literária de Eça de Queiroz, Edições O
Cruzeiro, Rio de Janeiro, 1964, 4.ª edição, p.11.
7. João Gaspar Simões – Eça de Queiroz – o Homem e o Artista, Edições Dois
Mundos, Lisboa, 1945, p.12.
8. António Salgado Júnior – História das Conferências do Casino: (1871), Lisboa, 1930, pp.47-59.
9. Álvaro Lins – Ibidem, p.35.
10. Jacinto do Prado Coelho (direcção de) – Dicionário de Literatura
(Literatura Portuguesa, Literatura Brasileira, Literatura Galega, Estilística Literária),
Porto, 1971, 2.º vol., p.890.
11. Idem, Ibidem, pp.887-888.
12. Eça de Queirós – Os Maias, Edição Livros do Brasil, Lisboa, s/d., p.199.
13. Idem, Ibidem, p.122.
14. Idem, Ibidem, p.584.
15. A. Campos Matos – Dicionário de Eça de Queiroz, Editorial Caminho, Lis-

recebi muitos obrigados. Mas quem tem de agradecer sou eu. Obrigada por serem como são, pelo vosso comportamento irrepreensível,
pelos seres humanos que são, por me manterem viva a paixão que foi
a minha opção de vida: ser professora. E porque o ano escolar se aproxima do fim, abram bem as asas e voem alto que eu continuarei aqui,
com um brilhozinho de orgulho nos olhos, neste ninho/ESEQ, para
cumprir outras promessas.
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INCLUSÃO/EXAna Maria Figueiredo e Maria João Niz Casanova
Professoras do NEE

A

Escola não pode ser reduzida a professores e alunos.
Ela é pensada numa perspetiva abrangente, que inclui
pais, assistentes operacionais, técnicos, direções, comunidade. Há um exercício que todos podemos fazer de

reflexão crítica: como gostaríamos que fosse a aprendizagem para os
nossos filhos? Esta abordagem é simplista? É Realista?
A escola enquanto espaço de partilha, convivência e acolhimento de
saberes, religiões, culturas, diferenças é determinante no combate à
Exclusão. A escola não é INCLUSIVA, procura o caminho da INCLUSÃO!
Quando se fala de INCLUSÃO, por norma pensa-se de imediato em
deficiência, mas essa perspetiva é redutora. A escola tem PESSOAS
que apresentam a sua singularidade, a sua riqueza, a sua especificidade: cores, religiões, deficiências, eficiências, culturas, afetos… diversidade. Esta mistura torna o contexto de aprendizagem mais rico,
mais significativo, mais próximo de cada um, proporcionando, desta
forma, aprendizagens. Centrar-se no processo, no aprender com o
outro, numa construção crítica do saber, em que os resultados passam
para segundo plano e se pensa no aluno PESSOA, no aluno CIDADÃO é inclusão. Muitos dirão que esta escola, que procura atender e
está atenta a TODOS, está desfasada da realidade. Será?
A escola tem que olhar para dentro de si própria e analisar, avaliar as
suas fragilidades (e certamente também os seus pontos fortes) e, honestamente, refletir sobre as suas práticas. Na escola estão os alunos
sobredotados, os alunos com dificuldades, os alunos médios… Estas
designações reforçam a ideia das especificidades de cada aluno/pessoa. No entanto, ficamos com a sensação de que, por vezes, falamos
só de uma realidade, a dos alunos que conseguem aprender, independentemente das condições que lhes sejam proporcionadas. Em todas
as fases da aprendizagem há dificuldades que surgem na maioria dos
alunos. Uns ultrapassam-nas na escola, outos têm ajudas exteriores,
outros ficam com falhas nas suas aprendizagens! As dificuldades não
são só dos alunos da Educação Especial, muitas ficam escondidas e
mais tarde manifestam-se. Quantos alunos com médias altíssimas
chegam ao ensino superior e têm dificuldades?
Acreditamos que se aprende desde o nascimento até à morte. Claro
que, para alguns alunos “ESPECIAIS,” uma pequena conquista é tão
importante para a sua autoestima, para o seu desenvolvimento, como
“um vinte” na pauta para aqueles alunos que lutam nas garras de um
sistema educativo que premeia números. Nas duas situações há esforço, aprendizagem e objetivos. A diferença reside no ponto de partida
de cada um deles. Sabemos que há diferentes formas, estilos e ritmos
de aprendizagem, mas parece consensual que TODOS conseguem
aprender. Entenda-se que aprender não é um saber enciclopédico ou
de conhecimentos treinados para o exame, mas um saber e aprender
em diferentes contextos, aprender com os outros, aprender de forma
crítica, inovar, dar espaço à criatividade e à individualidade. Crescer
com a heterogeneidade, conviver desde tenra idade com a diversidade fará com que sejamos adultos mais humanos e disponíveis.
Nesta ótica de educação dita inclusiva, a presença de pessoas portadoras de deficiência e até as que apresentam dificuldades específicas
de aprendizagem é, por vezes, mal entendida na escola. O que apren-

dem? Que respostas se podem

O contributo de TODOS fará

dar? Como colmatar a falta de

com que o caminho da IN-

formação especializada?

CLUSAO seja percorrido de

Esta e outras questões ficam,

forma mais suave e que haja

muitas vezes, sem resposta,

sempre alertas para Parar, Re-

para professores que querem

fletir e Prosseguir contra a EX-

poder fazer mais no contexto

CLUSÃO.

das Necessidades Educativas
Especiais (NEE). No entanto,
as entidades responsáveis não
têm considerado a necessidade
da formação contínua em diversas áreas, e também no que
diz respeito às Necessidades
Educativas

Especiais.

Faz-se

INCLUSÃO por decreto!
A

escolaridade

obrigatória

trouxe desafios que são muito
complexos. Trabalhamos ainda
muito pouco em equipa. Assim mostrar dúvidas, admitir
que erramos, partilhar saberes,
são práticas quase inexistentes.
Muito se pode fazer para melhorar práticas, tomando, porventura, como exemplo, aquilo
que em muitos sítios já tão bem
se faz. Se juntarmos esforços e
rentabilizarmos o que fazemos,
de certeza que haverá melhoria nas respostas educativas. A
formação inicial e contínua de
um docente é muito importante, mas a dinâmica do trabalho,
no que diz respeito às responsabilidades de ser professor, só
mudará se formos capazes de
nos questionarmos. Sim, somos
da opinião de que devemos ser
efetivamente reflexivos, e não
me parece que seja um termo
restrito ao «eduquês»…
Faça cada um a sua análise interior e não nos esqueçamos o
quanto de bom há nas escolas
e do que podemos fazer para
melhorar…
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clube de cinema 8 e meio - Uma Década a Educar pelas Imagens
“Não gosto é do público, da palavra "público" é que não gosto muito. Porque públicas são as cadeiras do cinema; são públicas. Agora, as pessoas
que se sentam nelas, são pessoas, verdadeiramente pessoas, e cada um é distinto do outro.”
Manoel de Oliveira, in entrevista ao DN

E

m setembro de 2005, um grupo de professores da Escola

cinema e de crítica cinematográfica, constituíram os vetores principais,

Secundária Eça de Queirós (ESEQ) resolve construir um

de uma programação que se quis exigente e se foi construindo como

espaço de fruição do cinema em contexto escolar, que to-

um Work in Progress. O traço que os uniu foi a vontade de provocar

mou a forma de um clube de cinema e o “batismo” de 8

a curiosidade dos alunos e num sentido mais abrangente, da comuni-

e meio, em referência a uma das figuras maiores do cinema do século

dade educativa que servimos. Do cruzamento / diálogo que incentiva-

XX, Federico Fellini.

mos entre o cinema e as outras disciplinas artísticas (literatura, música,
artes plásticas), resultaram atividades diversas que, de uma forma por

Os propósitos iniciais prenderam-se essencialmente com a promoção

vezes surpreendente, nos fizeram perceber o alcance educativo da 7ª

de ciclos de cinema e com a organização de workshops dedicados à

arte, e a riqueza concetual que lhe está intimamente ligada.

abordagem de problemáticas relacionadas com a 7ª Arte. Não satisfeitos com a simples projeção quinzenal de um filme, os coordenadores

Se nos inspiramos inicialmente em Manoel de Oliveira, que ofereceu

do clube de cinema 8 e meio, imaginaram uma atividade que pudesse

um brilhante mote para este artigo, gostaríamos de o encerrar com

diversificar e enriquecer a sua oferta educativa e pedagógica, numa

mais uma frase sua, onde da maneira lapidar que o carateriza, afirma

tentativa de alargar horizontes e proporcionar aos alunos o exercitar

que “(…) para os realizadores, para qualquer artista, literário, pintor,

da sua criatividade. Estava identificada a vontade que culminou em

ou músico, o que quer que seja, o mais gratificante que pode ter é a

2006 na organização da primeira edição do Concurso de Vídeo Esco-

compreensão do seu trabalho.” Ora aqui está uma promissora suges-

lar 8 e Meio.

tão de fecho para este nosso texto: que seja (ou continue) a ser o clu-

Volvidos dez anos, podemos confirmar o acerto desta aposta, verifi-

be de cinema 8 e meio, um ativo fabricador desta compreensão, um

cável pela vitalidade com que o projeto se continua a apresentar aos

estímulo para que os alunos desenvolvam aptidões críticas que lhes

alunos portugueses e ainda pela qualidade dos projetos cinematográ-

permitam decifrar os objetos artísticos e retirar assim um redobrado

ficos sucessivamente submetidos a concurso, tantas vezes sublinhada

prazer na sua fruição.

pelos júris e pela comunidade educativa em geral.
PS. Remexemos o baú e desencantamos o bilhete correspondente à priA ESEQ é atualmente uma das escolas integradas no Plano Nacional

meira sessão exibida pelo clube de cinema 8 e meio. Ficamos a saber

de Cinema (PNC). Faz para nós todo o sentido a aproximação a este

que o filme escolhido para inaugurar as sessões regulares tinha como

plano estratégico nacional de promoção da literacia para o cinema,

título O Ridículo e como realizador o francês Patrice Leconte. Foi numa

encarando-o, antes de mais, como um complemento precioso de uma

quinta-feira, 13 de março de 2005, como se pode atestar no bilhete exi-

prática pedagógica de mais de uma década, que, pacientemente vai

bido nestas páginas. A consulta da sinopse (breve e seca) diz-nos ser

dando os seus “frutos”.

“Uma comédia satírica passada na espampanante e superficial corte de

É ainda provavelmente cedo, para averiguarmos, com absoluta cer-

Luís XVI. Um jovem engenheiro viaja da província até Versalhes, para

teza, a pertinência do nosso trabalho. Atividades como esta não devem estar, pensámos, submetidas à ditadura dos resultados imediatos. Sempre quisemos criar um espaço alternativo, que mais do que
promover o aparecimento instantâneo de espectadores acríticos, o
“público” de que nos fala Manoel de Oliveira na bela citação em epígrafe, criasse o tempo necessário para o desenvolvimento de uma verdadeira cultura cinéfila. Consideramos ser determinante o papel das
escolas, no combate à boçalidade que grassa nas mais diversas plataformas de disseminação da informação (a Sociedade do Espetáculo,
como bem antecipou Guy Débord). À aceleração dos consumos, às
modas, à proliferação e sobreposição dos discursos, que em forma de
ruído mediático vão “matando” as potencialidades discursivas, preferimos uma forma de resistência pacífica, que reabilite a atenção e
a disponibilidade individual, como ferramentas de uma mundivisão
mais apta a construir pontes entre os homens.
Ciclos de cinema, sessões com convidados, exposições de arte, concertos, textos, cartazes, mesas-redondas, performances, concursos de

Bilhete da 1ª sessão de cinema apresentada pelo clube de cinema 8 e meio.
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G

uilherme Festas nasceu na Póvoa de Varzim. Estudou
na Escola Secundária Eça de Queirós entre 2013 e 2015.
Obteve no 7ª Concurso de Vídeo Escolar 8 e Meio o Prémio ESEQ I Associação de Pais da ESEQ e foi distinguido na nona edição com o 1º Prémio na Categoria de

Animação. O clube de cinema 8 e meio foi ouvi-lo.
8 e meio - Obtiveste o 1º Prémio no 9º Concurso de Vídeo Escolar 9
e Meio, na Categoria de Animação. Que significado teve para ti esta
distinção?
G.F - Ter ganho o 1º Prémio foi uma surpresa e uma enorme honra.
Já acompanhava o concurso há dois anos e sempre o admirei pela
oportunidade que dá a jovens sonhadores que tal como eu, esperam
um dia entrar no mundo do cinema.
Ver o meu trabalho ser reconhecido, depois de todo esforço e dedicação dispensados, deu-me, como é evidente, uma enorme alegria! Para
além disso, serve como motivação extra para continuar a trilhar este
caminho.
José Eduardo Lemos, Diretor da ESEQ, agracia
8 e meio - Finalizaste em 2015 o teu percurso no ensino secundário,

Guilherme Festas com o 1º Prémio do Concurso de

onde estudaste Artes Visuais. As tuas escolhas de prosseguimento

Vídeo Escolar 8 e Meio. Fotografia – Cortesia Rádio Onda Viva.

de estudos estão relacionadas com o cinema?
G.F - Sim e não. Neste momento estou a estudar Artes Digitais e Multimédia na ESAD, e espero fazer depois a Pós-Graduação em Animação e Ilustração Digital, o que me abrirá portas tanto no universo
da ilustração como no da animação. Quero investir nas modalidades
artísticas que me seduzem, sendo que a animação representa uma
boa parte dos meus interesses. Assim, espero poder ainda concretizar
o sonho de me tornar animador e, por consequência, trabalhar no
universo da 7ª arte.
8 e meio - Queres deixar uma mensagem aos alunos da ESEQ que se
vão lançar este ano na aventura de fazer filmes?
G.F - Aproveitem bem as oportunidades que vos são dadas, arriscando, experimentando e não adiando os vossos sonhos. Acima de tudo,
procurem gostar do que fazem. Divirtam-se!

Cartaz do Ciclo de Cinema dedicado
a Eça de Queirós, realizado no âmbito do projeto Eça Dinâmica e subordinado ao tema "Eça de Queirós
- Cem anos a dar nome à Escola”.
Organizado pelo 10º H com a colaboração do clube de cinema 8 e meio.
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PROJETO ESCOLA DA MINHA VIDA 2015/2016

Maria João Niz Casanova
Coordenadora do Projeto EMV da ESEQ

M

ais um ano que passa, mais uma participação de valor superlativo da ESEQ no projeto “Escola da Minha Vida”, sublinhada pelas múltiplas distinções com que os nossos alunos foram agraciados em várias modalidades a concurso.

A festa de encerramento do Projeto Escola da Minha Vida realizou-se
no dia 15 de abril de 2016, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim,
com a presença de todas as escolas/agrupamentos do concelho, que
promoveram distintos momentos artísticos, destacando-se a atuação
dos alunos da ESEQ, que pode ser resumida numa palavra: brilhante.
O momento de expressão artística intitulou-se “Birth of something
new”, teve a participação de 200 alunos, do 7.º ao 12.º ano, e o apoio
esfuziante da claque, também formada e dinamizada por vários elementos da Associação de Estudantes. A coreografia saiu das mentes
criativas dos alunos Bruna Ferreira, Tiago Espojeira e Márcia Costa,
com a colaboração de Gabriela Poças e Raquel Azevedo e a supervisão
dos professores Augusta Ferreira, Ana Leal e José Luís Gonçalves, responsáveis pela atividade.

ALUNOS DA ESEQ PREMIADOS
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MODALIDADE PROSA E POESIA?
Pedro Gonçalo de Castro Correia, 9.º A, n.º 24
Prosa B – 1.º Lugar

O desejo perfeito

N

um momento, eu, os meus pais e irmãos estávamos a rir
e a conversar na varanda da nossa casa. No momento seguinte, todos eles se calaram, inadvertidamente espantados, a olhar para algo que estava atrás de mim.

Eu, que estava encostado ao muro da varanda, virei-me intrigado.
Fiquei petrificado, embora, por dentro a explodir de entusiasmo.
A noite estava quente e bastante iluminada pela lua quase cheia.
Não me lembro de alguma vez ter visto tantas estrelas num só céu.
Mas, o mais maravilhoso daquele cenário era o pontinho branco a
deslizar por entre aquele espetáculo de constelações. Embora peque-

Frederica Maria Gomes Ferreira, 12.º L, n.º 6
Poesia C – 1.º Lugar

Perfeição sem esforço

H

á quem acredite num Deus,
Senhor todo o poderoso,
Criador de tudo o que há de perfeito,
A quem devemos a beleza de cada momento,

As ondas do mar e o passar do tempo,
A cor do céu e o calor do fogo.
Ele, que tem todas as cartas do jogo,
E que usa as mãos, a voz, a força dos outros,
Daqueles que vivem de pés e alma na terra,
Para dar corpo à perfeição

no, era impossível passar despercebido: uma estrela cadente!

E, sem um tropeção,

Sempre me disseram que, se alguma vez visse uma estrela cadente,

Conduzir-nos à beleza,

deveria pedir um desejo. Porém, o momento chegara e eu nunca tinha

Que brilha, que nem chama acesa,

pensado no que desejar! Havia tanto para querer, mas nada parecia

No meio da escuridão,

merecer ser desejado numa ocasião única como aquela.

E nos dá vontade de sonhar e rir,

Enquanto isso, a estrela já se estava a aproximar do horizonte, prestes

Nos dá razão para prosseguir,

a esconder-se por trás dos vários prédios da cidade.
A minha indecisão iria privar-me de desejar o que quer que fosse!
Fechei os olhos e concentrei-me. Fosse o que fosse que pedisse, seria
melhor que nada. Então, desejei a perfeição.
Abri os olhos, no preciso momento em que a estrela desapareceu da
minha vista.
Nada acontecera, pelo menos que tivesse notado. Que ingénuo fora,
acreditar numa superstição destas!
Voltei a virar-me para a minha família. Estavam todos a ver algo no

Motivo para querer viver e continuar a ver
A beleza onde Deus a plantar.
Eu não acredito num Deus assim.
Não quero crer que há alguém a mexer os cordelinhos,
A usar-nos que nem macaquinhos,
E a retirar-nos o mérito por qualquer coisa de que nos orgulhemos.
Este Deus é um mito!
Uma invenção para preguiçosos!

telemóvel do meu irmão, talvez um vídeo deste acontecimento único

Uma desculpa que nos retira o peso da culpa

que ele tivesse estado a gravar.

E nos permite viver a vida a ver os outros passar,

Desviei-me, sem dar nas vistas, para dentro de casa e fui dormir.

Sem fazer nem criar,

Quando acordei, tentei abrir os olhos, mas não consegui. Continuava

Sem sequer ter de tentar...

tudo escuro à minha volta! Teria ficado cego? Levei as mãos à cara, e

Acreditar neste Deus é ser-se comodista!

qual não foi o meu espanto: eu conseguia ver perfeitamente a minha

É sentar em sofá confortável!

mão, como se houvesse um holofote apontado diretamente para ela!
Ainda assim, tudo em redor continuava negro.
Foi aí que percebi que estava a flutuar, no vazio! Lembrei-me do episódio da noite anterior, quando achei que qualquer desejo seria melhor
que nada. Que irónico! Agora estava literalmente no nada!
Teria sido o desejo que provocara aquilo? Mas, nesse caso, o que teria
aquilo de relacionado com a perfeição?
Foi aí que, sem saber como, compreendi: desejara a perfeição, mas
nada era perfeito! Assim, só sairia dali quando percebesse o que era a

É não desafiar o inimaginável
Nem pisar o inseguro.
Eu não acredito neste Deus.
Recuso-me a acreditar.
E, se for real, luto contra ele!
Desafio-o! Contesto-o!
O que sinto é meu e não lho devo!
E do contrário ninguém me convence.

perfeição para mim!

A perfeição está nas nossas mãos e nos nossos olhos.

Tentei pensar em tudo o que conseguisse, mas encontrava sempre de-

Está num abraço de quarenta segundos.

feitos.

Está num gelado num dia quente.

Acabei por desistir, em desespero. Ia ficar ali para sempre? Não vol-

Está em quem luta contra a guerra.

taria a ver a minha família? Quem me dera voltar, a minha vida era

E na criança que salta e tenta agarrar o sol.

ótima tal como era! Não havia nada que quisesse mudar, não deveria

Somos nós que elevamos as coisas

ter pedido aquele desejo!
De repente, apercebi-me: a minha vida era perfeita! Sorri. Estendi a
mão, para onde costuma estar o interruptor das luzes no meu quarto.
As luzes acenderam... estava de volta

E as tornamos divindades,
E é tão simples como isso...
A perfeição está na liberdade.
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INTERNATIONAL WOMEN´S DAY: A DATE
STILL NEEDING CELEBRATION

THE MEDIA:the most powerful entity

Albertina Anjo

Marta Freitas

Professora da ESEQ

T

Aluna da ESEQ,

his global day was celebrated at our school highlighting the social, economic, cultural and political achievements of women. The students from 12th K intended
to mark a call to action for accelerating gender parity.
Professor Pinto da Costa was invited for the school con-

ference “Nós temos Direitos” providing us a very special and catchy

W

hat are we becoming? An entire generation moved by
the latest trends on Facebook and Twitter constantly
logged on to the Internet, sharing futile information
and surfing the net for our favourite celebrities’ pri-

vate life? Is the big screen dumbing us down?
Studies done by different universities show that teens spend over

lesson about women’s struggle throughout history. We learned that

four hours a day watching TV, which is a shocking amount of time.

this fight for equality belongs to no single feminist nor to any one

The kid from the past - who used to play outside with his friends

organization, but to collective efforts of all who care about human

while drinking Coca-Cola or to read a book simply for pleasure - is

rights. We wanted to learn more about this issue but we also wanted

gone. Instead, we have become gossip freaks who chat with virtual

to show our commitment by sharing concerns and giving voice to the

people and who are addicted to videogames and texting.

despair of thousands of women victims of violence, discrimination

The overuse of technology and the excessive amount of hours spent

and unequal access to opportunities.

in front of the tube cause social isolation and addiction, making

During the final part of the conference there was a time for asking

youngsters unable to have real conversations. On the other hand,

questions

teenagers tend to have lower grades as they get distracted by these

which reinforced the idea that all women deserve a life

with the opportunity to be educated, to work, to be healthy and to

gadgets and are always tired.

participate in all aspects of public life. Yet in every country in the

Ultimately, we must change ourselves and start gaining control over

world, women and girls live within the confines of rigid gender

our lives.

norms, which frequently result in disproportionate access to essential
services and major violations of their human rights. So although great
improvements have been made, there is still a long way to go.
By organizing this conference we intended to be connected to women

The media are the most powerful entity on

from all around the world ranging from political rallies, business con-

earth. They have the power to make

ferences, government activities and networking events to local per-

the innocent guilty and to make the

formances, etc. . Not all the battles have been won for women despite

guilty innocent, and that’s power.

the significant changes and attitudinal shifts which have been taking
place everywhere. Domestic violence is unfortunately an everyday
piece of news heard and watched in in all kinds of the Portuguese media. The existence of shelters and special police units has not been sufficient to halt the violence and emphasizes the fact that "this legacy" of
the past has now been passed on to a new generation.
Here at Eça de Queirós
School, we really hope
to help make a difference
in this day by bringing
into

practice

what

we

have been learning in our

Because they control the minds of

Eduardo Serra

the masses. (Malcolm X)

Aluno da ESEQ

I

wouldn’t say the media are “the most powerful entity
on earth” but they obviously have a great influence on
people.
With marketing techniques developed and designed es-

pecially for us, the media can make us feel and think the way they
want us to.

classes. No knowledge is

If people think it through, they will understand what is right and

effective if it stays well

wrong. Because we, as human beings, have the ability to think, dis-

kept on paper or on any

cuss ideas and come to conclusions. Yet, unfortunately, most people

digital device. We acted

don’t think about it and do what the masses do, which is sometimes

locally but we thought globally. We reached a restricted number of

wrong.

schoolmates, teachers and parents but we did it with strength and de-

Unless people take control over their own thoughts, the world will be

termination.

in chaos politically and socially and the main means of communica-

We hope our initiative will lead to other future actions

carried out by our younger peers. Now that we’re about to say good-

tion will control the entire civilization.

bye to high school, we´d like to come back some day and see that the

Personally, I don’t think that the media can make the innocent guilty

younger generations continue to do their bit to ensure that the future

and the guilty innocent. The media might make the innocent seem

for girls is bright, equal, safe and rewarding.

guilty but will never make them be truly guilty.
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SPACE EXPIORATION

CONSUMERISM - RICARDO SOUSA STATES
HIS OPINION ON THE TOPIC

JANTAR QUEIROSIANO

Tiago Sousa

Ricardo Sousa

Antonieta Silva

Aluno da ESEQ

Aluno da ESEQ

Professora da ESEQ

F

or many years humans

had

been

willing to get into
outer space and
learn more about
the stars and gal-

axies of the universe. So, when
Russia managed to do it, it was
a very important achievement

N

owadays people care less about being really happy.
Instead, they buy more and more things to “make
themselves happy” as we can see on the cartoon.
There the rats are in an infinite maze that has 4 areas: “Work Harder”, “Earn More Money”, “Buy More
Things” and “Keep Going”. Happiness and buying
are an illusion. Of course we can't buy happiness or,

by buying things, feel happy. It's not like that. We think that we are
happy but it is just a false feeling.
The statement is true too because we care more about “having” than

N

o

dia

17

dezembro
2015,
nos

de
de

os

alu-

do

12º

ano, turma L,

concluíram o seu projeto Eça
Dinâmica, com um faustoso
Jantar Queirosiano. Depois de
se encontrarem, todos os alu-

for mankind.

about “being”. We should leave aside the idea that if we have some-

nos e a sua diretora de turma, a

After that, the USA got two

thing, we are happier or better than the others because they don't have

professora Antonieta Silva, na

astronauts on the moon, Neil

that one thing.

Praça do Almada, tiraram foto-

Armstrong and Buzz Aldrin,
which helped the Space Race between Russia and the USA come
to an end.
Today, the benefits of space

I don't know if we can be happy with “having” and “being”. I think
that we are happier if we remove “having” and start “being”.
To conclude, happiness is reached if you fight for it and not by buying. Sometimes happiness is in little things. So just look for it more
carefully.

grafias junto à estátua de Eça
de Queirós e seguiram para o
restaurante. Da ementa queirosiana constavam pratos como
um delicioso caldo “… três

exploration are huge, ranging

vezes, fervorosamente, ataquei

from GPS - due to satellite tech-

aquele caldo.”, (A Cidade e as

nology - through portable drill-

Serras), o famoso arroz de fa-

ers - due to the need to make re-

vas “E pousou sobre a mesa

pairs on the International Space

uma travessa a transbordar de

Station – to, probably the most

arroz com favas… Depois um

important of them all, the In-

brado: – óptimo!... Ah, destas

ternet. In fact, if it hadn’t been

favas, sim! Oh que fava! Que

for the Space Race and the Cold

delícia!” (A Cidade e as Serras),

War, we wouldn’t have had the

a carne assada “Viera o assado.

Arpanet, which was the begin-

Leopoldina já ia tendo uma

ning of the Internet.

cor quente nas faces. Pediu a

In the end, we owe a lot to the

Juliana que lhe fosse buscar o

people that work in space explo-

leque; e recostada, abanando-

ration and we should definitely

se, declarou que se sentia como

continue to invest in it as our

um príncipe! E ia bebericando

survival may depend on it.

…. Que boa ideia, jantarem juntas!” (O Primo Basílio), “Ora aí
tem Vossa Excelência onde eu
It seems we live in a world of appearance where "having" is definitely more important than "being".

ia... Ia a Sião!
Servia-se o lombo assado; e
houve por sobre os pratos, um
recolhimento reverente a esta
evocação da terra sagrada...”
(Os Maias), e o leite creme
queimado “À mesa onde os
pudins, as travessas de doce
[...]. – Como gostar! Mas é que
delira! ... Pudera! Tanto tempo
em Paris, privado dos pitéus
lusitanos...”

(A Cidade e as

Serras). Foi realmente um jantar magnífico.
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ARE VIDEO GAMES GOOD FOR YOU?
10ºB, 10ºE and 10ºH state their views on the topic.
Inês Sousa

Mariana Sobral

João Campos

Markus Barra

(Aluna da ESEQ)

(Aluna da ESEQ)

(Aluno da ESEQ)

(Aluno da ESEQ)

I

t is a fact that the
media

and

the

entertainment industry have been
influencing teens

more and more every day. Although it can affect you in a
good and bad way, the latter is
more usual nowadays and video games can be an example.
Honestly, I have never played
a video game, so I don't understand the addiction and the
pleasure with it but I don't see
it as a bad thing either. I don't
have any doubt that if you

I

t is often claimed
that video games
are bad in any circumstances,

but

that is not true.

A video game is a game played

P

laying

video

games is a common

hobby

among teenagers
and they can actu-

ally have a positive impact on

A

ny kind of addiction

that

is

un-

controllable is unhealthy.

Whether

it is an addiction to

video games or to anything like

using a home computer, box or

them. Yet, they can cause a lot

any other playstation, in which

of negative effects as well.

the player controls images and

When

actions.

the

time on playing video games, it

previous sentence, the fact that

can cause headaches and back-

these games can help teens de-

aches because you are in the

velop

and

same position for long periods

skills pops into our heads. It is

of time and it can also damage

true video games can be very

your eyes since you spend too

useful if they are used correctly.

much time looking at a screen.

adults that spend all their time

When

cognitive

analyzing

abilities

you

overspend

your

drugs, it can destroy a person’s
life.
Being as hooked on the media
as an alcoholic is on alcohol, for
example, can make someone not
leave home at all. These days
there are thousands and thousands of both teenagers and

Yet, they can also cause severe

Besides, as you have to stay in-

in front of the computer, play-

spend many hours playing vid-

injury. It is a well-known fact

doors to play video games, usu-

ing videogames and using all

eo games and you don't study

that the people that use these

ally sitting, it can cause obesity.

those new gadgets most people

or go out with your friends,

gadgets are often addicted to

Moreover, people who are ad-

them and become antisocial.

dicted to video games can bare-

can easily access. This leads to

video games are bad for you!
Yet, the same thing could happen with someone who watches too much TV or spends too
much time surfing the internet.
Basically, video games aren't
either good or bad - you have
the power to turn them into one
of them. The main conclusion
to be drawn from this reflection
is that everything you do, you
should do it with moderation.

In fact, too much exposure to

ly have a normal conversation

video games can lead to mental

and some of them even avoid

illness and other diseases. Teens

interacting with other people.

start suffering from back prob-

Nevertheless,

lems and headaches and stop

games can have some good ef-

going out. Besides, video games

fects too, like keeping you away

can conduce to aggressive be-

from trouble and bad company.

haviour and bullying.

In conclusion, although playing

playing

video

a sedentary lifestyle and might
even result in obesity and further health problems, mostly
vascular diseases.
With

that

being

said,

being

stuck at home watching TV,
surfing

the

internet

for

too

long or playing too many video
games is just as serious as be-

In conclusion, video games

video games can have a nega-

are both positive and negative.

tive impact on us, it can still be

ing addicted to alcohol, drugs

However, if you play them too

a good way of entertainment if

or even gambling! It is a dan-

much, they can cause you dam-

we manage to control the time

gerous and rather sad way of

we spend doing it.

spending your days and it can

age.

completely destroy your whole
life. So do it with moderation
and it shouldn’t harm you!
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Leandro Braga
Aluno da ESEQ

É

triste a efemeridade humana. Somos criaturas que, tal

resta. Sou humano, nada mais que isso. Não sou escolhido para nada,

como tudo nesta natureza, acaba. Dói, sobretudo, aos

nem estou destinado a grandes feitos que mudem a humanidade por

que gostam de nós, àqueles que realmente foram mar-

completo. No entanto, vejo-me no pleno direito de mostrar a minha

cados pelo nosso trabalho ou pelo nosso caráter. E o

repugnância contra todos os que se acham superiores e rebaixam a

luto conseguinte é doloroso para nós, mais ainda para

minha pessoa, para que eu pare de ter amor próprio e amor por tudo.

os nossos admiradores.

Olho há à minha volta. E o que vejo? O que vêm veem estes dois

Hoje estive a pensar: será que a minha vida é assim tão importante? O

jovens e ternos olhos? Uma sociedade sem respeito por nada, unifor-

que fiz na minha profissão para que as pessoas tivessem motivos para

mizada, cobarde, estúpida, reles. Os olhos que tenho de volta exalam

lamentar a minha morte? Nada. Apenas lhes aumentei os impostos

a repugnância que eu vim a ganhar por quase tudo. Quem tentou

e as dívidas, para encher o bolso das hienas que se alimentam das

alguma vez conhecer-me, ou a qualquer outro que o aborda? Quem

carcaças desse povo sofrido. Aumentei os pagamentos fiscais, acre-

viu que realmente há beleza na mente do outro? Nunca! Jamais! Dar

ditando que iria tapar o buraco que os meus antecessores deixaram.

oportunidades? Quem pensaria em coisa tão absurda?

Nada mais fútil!

Não posso, contudo, deixar de sentir uma réstia de esperança nesta

Quero ser lembrado não apenas pelo meu filho Otávio e o pequeno

que é a minha gente. Esta que, em todo o caso, continua a usar-me

que está por vir, que a minha esposa está novamente de criança, mas

como alvo para alívio de frustrações domésticas, ou não. Poderia dar

por todos os portugueses que, num grito de esperança e de força, me

aqui uma infinidade de hipóteses para justificar a forma como sou

elegeram para os representar nessa câmara de abutres e outros ne-

tratado. Mas para quê? Isso transcende-me. Não posso possivelmente

crófagos. Quero, se alguém alguma vez publicar estas reflexões, ser

pensar em todas essas hipóteses sem uma sondagem. Não me dou a

lembrado sobretudo pelo meu caráter generoso, por ter feito a dife-

esse trabalho. Não me darei, nem que a vaca tussa, a essa carrada de

rença neste Portugal em ruína. Aos portugueses, não temam o fim da

trabalhos. Fico satisfeito apenas por saber que os meus superiores,

vida! Vivam! Vivam na verdadeira asserção da palavra. Eu quero ser

sem obrigação para tal, me respeitam e respeitam as minhas deci-

recordado por ter vivido.

sões e opiniões. Irónico, não é? Ao longo da história vem-se mostran-

Seja este dia, este 13 de março de 1878, o dia em que apelo aos meus

do que os inferiores respeitam os superiores. Estes, por outro lado,

conterrâneos, o povo outrora mais guerreiro do mundo, que se lem-

tratam aqueles que os admiram como lixo. Neste século XXI, não se

bre de viver, o mundo continua a andar. E aos meus filhos e des-

pode esperar nada mais que o inverso.

cendentes, que façam o que poderem puderem para serem imortais,

E agora fica a pergunta: como posso eu, depois de toda esta demons-

não morrerem aos olhos de ninguém. Um sorriso basta, um momento

tração de completo desprezo pelos que têm a minha idade, perdoar

cómico é o suficiente.

estas pessoas, todas as que me desprezaram, chacinaram a minha au-

À minha mulher, quero que saibas que te amo muito. E continua a

toconfiança, destruíram muitos dos meus sonhos? Há apenas uma ra-

viver caso eu vá na tua frente, pois o mundo não para para ti, nem

zão. Ao contrário dessas gentes, fui criado na tragédia e ainda assim

para ninguém.

habituado ao perdão. Sou, sucintamente explicado, um "romântico:

Afonso Lencastre
13 de março de 1878
Resumos da Geração de 2000
A verdade desta geração é que nada há mais do que a hetero-crítica.
Tudo o que é considerado engraçado, desde que seja alheio, é motivo
para ser chacota ou criticado. Mas o que é uma pessoa, para além de
uma pessoa? O que é um ser humano para além de uma efemeridade
neste mundo mortal e fatal?
Estas criaturas têm apenas em seu como prazer o rebaixar daquele
que lhes é superior, mas mais simples. Fazem-nas sentir-se especiais.
Mas esta gente cheia de pus, ruída de sífilis e apodrecida pela estupidez da tecnologia não só perdeu a honra, como perdeu o caráter,
tornando-a assim a mais estúpida geração da História.
Admito que não sou melhor que ninguém. Sou humano, no final das
contas: cometo erros, morrerei um dia até. Transcendente, em mim,
apenas a minha alma, que é a única réstia de humanidade que me

um ser inferior que se rege pela emoção em vez da razão." Há-de ser a
minha perdição um dia. Estou disposto a sofrer para ver outra pessoa
a sorrir, para falar toda a verdade.
Deixai os Homens falar! Deixai que eles se sintam contentes, que dispam os lutas da alma! Não critiqueis as minhas ideias, nem os meus
métodos. Esses, sem dúvida, são imortais e à prova de bala.
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PARADOXO OMNIPRESENTE

OS ROBÔS E A ÈTICA

Edgar Cabreira

Guilherme Santos

Aluno da ESEQ

Aluno da ESEQ

N

a escuridão da noite informe,
Perco contorno, a
razão morre.

Poesia emana de um silêncio
dominante!

A

minha reflexão aborda um tema meramente hipotético, pelo menos nas próximas décadas,
que é o avanço exponencial nas áreas da robótica e engenharia, avanço esse capaz de desenvolver androides com a função de auxiliar humanos em múltiplos tipos de tarefas.
Como estes robôs teriam de permanecer em contacto e interagir com os humanos que os supervisionavam, seria necessário que os mesmos tivessem a capacidade de distinguir uma ação

moralmente correta de uma incorreta, seguindo leis éticas restritas de modo a não comprometer a segurança

Vertida a sangue, novo licor de

de nenhum ser humano. No entanto, tal não seria suficiente para obter a lealdade incondicional de um robô,

sentido infante!

portanto, todos eles teriam de ser programados segundo as Leis de Asimov que iriam condicionar os seus
comportamentos com os humanos.

O verso, este, aquele, todos os
versos,

1ª lei: Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal.

São filhos de súbita Quimera.
Recordar, anotar…é refazê-los

2ª lei: Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que

mais perversos…

tais ordens possam colidir com a primeira lei.

Nada é já como era!
3ª lei: Um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não colida com a primeira ou
Escrita vã, rimas ignóbeis, aná-

segunda lei.

lises poéticas!

Mais tarde, Asimov acrescenta a “ lei zero”, acima de todas as outras: Um robô não pode causar mal à hu-

Mentis, desconheceis verda-

manidade, ou por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal.

deiras métricas.

Consideremos um cenário em que um dos robôs sofre um defeito de fabrico e que as leis de Asimov não

São horas perdidas! Vossas?

são corretamente codificadas nos seus circuitos, e o robot em vez de se rebelar contra a humanidade, este

Por mim sentidas?

apercebe-se da sua condição e procura as leis de Asimov, assimilando-as autonomamente.

Di-lo-ão as almas que não se
deram (que não se dão) por

Ora, se se considerar que o robô vai proceder de uma forma autónoma ao interiorizar estas leis, impondo-

arrependidas!

-as a si próprio, como defende Kant, este vai adquirir dignidade tal como a de um ser humano, pela sua
vontade autónoma.

E tu, semente mordaz da apoteose,

Isto levanta uma questão: Até que ponto um robô que possua uma vontade autónoma de seguir leis morais,

Perfeitamente acabada mas

é diferente de um ser humano?

incompleta,

Pode-se argumentar que para se ter um estatuto e dignidade humanos, é necessário, ao contrário dos robôs

Serás meu tudo, minha última

compostos por materiais sintéticos, ser feito de ¨Carne e Osso¨, e para além disso, ter uma mãe e um pai.

meta…

No entanto, alguém que sofra um grave acidente e, amputando vários membros e órgãos, os substitua por
próteses, não deixa de ser menos pessoa só pelo facto de ser parcialmente sintético.
Consideremos o caso de Stephen Hawking. Esta mente brilhante do século XXI não sobrevive sem o apoio
de máquinas que o auxiliam nas suas várias tarefas diárias, desde o simples ato de comunicar até à locomoção. Face a este exemplo tão concreto, ninguém poderá por em causa a humanidade desta figura tão
importante.
Existe também o argumento de que um robô não passa de uma máquina regida por leis deterministas e que
a sua mente e ações são todas provenientes de um código nela instalado, no entanto, se observarmos melhor
o funcionamento de um corpo humano, não passamos também de informação genética contida no nosso
ADN e, embora possamos ser mais imprevisíveis do que uma máquina, não há provas de que não somos
guiados pelas mesmas leis deterministas que regem um robô.
Em suma, se no futuro tal androide for construído e tiver uma capacidade de exercer uma vontade autónoma, ele irá, no meu ponto de vista, ter igual dignidade a um ser humano, pelo facto de conseguir impor
a si próprio leis morais, sem a influência de vontades externas. Portanto irá ter o direito, tal como um ser
humano, à sua liberdade.
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CORRENTES D´ESCRITA
Ana Paula Mateus
Professora da ESEQ

N

o passado dia 26 de fevereiro, no âmbito da 17ª edição
das Correntes D’Escritas, a ESEQ foi a anfitriã do encontro com os escritores Antônio Torres, Filipa Leal e o realizador Jorge Vaz Gomes.

A abrir a sessão, foi feita uma apresentação biobliográfica dos escritores pela professora bibliotecária, Inês Soares. De seguida, num au-

TURMA 12G ESEQ – Vinte anos depois
António Ferreira
Professor da ESEQ (1995)

N

o passado dia doze de março de dois mil e dezasseis,
realizou-se, num restaurante poveiro, um encontro dos
alunos da turma G, do décimo segundo ano, da Escola
Secundária Eça de Queirós (ESEQ), vulgo Liceu, de mil

novecentos e noventa e cinco, que marcou o ano de mudança: o décimo segundo deixou de ser via de ensino, integrando-se no ensino
secundário.

ditório completamente lotado, os estudantes assistiram à conversa

Efetivamente, esta concentração constituiu-se como um verdadeiro

com os convidados, moderada pela professora Ana Paula Mateus, e

evento, uma vez que demonstrou que as relações escolares e o esta-

participaram no evento lendo excertos de textos de Antônio Torres e

belecimento de ensino (ESEQ) marcam as pessoas que os frequentam,

de Filipa Leal.

resultando muitas vezes, não só camaradagem e amizade, mas também, em alguns casos, enlaces. Estiveram presentes muitos ex-alunos

Durante quase duas horas os convidados falaram de si, das suas

e o respetivo agregado familiar; três professores, nomeadamente, o

obras, dos caminhos que os conduziram à literatura e, sobretudo, da

ex-Diretor de turma e professor de Português, António Ferreira e as

importância da leitura e da escrita na vivência da adolescência. To-

ex-docentes de Inglês e Alemão: Isabel Correia Martins e Assunção

dos foram unânimes ao referir a necessidade dos jovens de encontrar

Gomes. De facto, os “ex” já fazem parte do passado, mas a família

e de conhecer autores e obras de referência, para o seu crescimento

“esequiana” continua viva, vinte anos depois.

cultural.

Merece uma referência especial o Hugo do Carmo, a alma deste grupo, que se tem vindo a evidenciar na organização destes eventos,

Na parte final do encontro, os escritores responderam a questões co-

esforçando-se por conseguir todos os contactos e, como tal, convocar

locadas pelos alunos, satisfazendo curiosidades e esclarecendo dú-

todos os elementos da turma e os seus familiares, contribuindo para

vidas, num diálogo enriquecedor que se tornou, sem dúvida, num

a agregação do maior número de elementos possíveis.

momento inesquecível para todos quantos nele participaram.

Na verdade, é à mesa que se comemoram efemérides, que se discutem assuntos desde os mais triviais aos mais sérios e profundos, é,
também, o lugar privilegiado para tomarmos as grandes decisões que
possam surgir, com diziam os romanos, “Ab ovo ad malam”, isto é,
do ovo à maçã, ou ainda, dos aperitivos à sobremesa, ou seja, do início ao fim.
Foi pois, à mesa que nos sentamos, dialogamos, recordamos com
imensa saudade as aulas, os professores, as visitas de estudo e fizemos projetos futuros.
Assim o grupo deliberou, por unanimidade, nesta assembleia magna,
reunir anualmente, em maio, já a partir de 2017.
Parabéns ao Hugo, o organizador, e a todos que estiveram presentes
e puderam tornar possível este reencontro esequiano.
Afinal a Escola Secundária Eça de Queirós, instituição com cento e
doze anos, contabilizou, neste ano escolar de 2015/16, cem anos em
que o preclaro escritor Eça de Queirós tem vindo a dar o nome à nossa Escola, continuando a realizar o papel
para

o

qual

tinha

sido criada, em 1904:
construir homens.
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patrono (latim patronus, -i)
1. Padroeiro, protetor, defensor, padrinho.
2. Personalidade que protege ou patrocina uma pessoa, grupo, organização ou evento.
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa https://www.priberam.pt

S

e seguirmos os significados do vocábulo “patrono”, e
se atentarmos na denominação que foi aprovada no dia
15 de outubro de 1915, pelo então Ministro da Instrução
do Governo da República, para o antigo Liceu Nacional
da Póvoa de Varzim , que se passou a chamar Liceu Eça

de Eça de Queirós, e posteriormente Escola Secundária Eça de Queirós, compreende-se que um tipo de personalidade e de padrinho desta natureza, atento aos tempos, crítico e irreverente, nos tenha legado,
por inerência, uma postura também ela crítica, uma visão dos tempos
passados para refletir sobre o futuro, neste caso, o da comunidade
educativa da ESEQ. E por isto temos de agradecer-lhe.
Obrigada Eça!
Denunciando “o comodismo social”, Eça de Queirós afirmou nas Notas Contemporâneas: “Os Franceses dizem: é necessário uivar com
os lobos. Eu digo: é útil balar com os carneiros; ganha-se a estima
dos nédios, as cortesias dos chapéus do Roxo, palmadinhas doces no
ombro, de manhã à noite uma pingadeirazinha de glória. Mas ir sacudir, incomodar o repouso da velha Tolice Humana, traz desconfortos;
vêm as caluniazinhas, os odiozinhos, os sorrisos amarelos, a cicuta de
Sócrates às colheres.”.
E esta é a lição que o nosso patrono pode perpetuar: sermos uma comunidade educativa que não se acomoda à “Velha Tolice Humana”,
que investe na verdade, que não vive de hipocrisias ou imposturas e,
por isso, pode formar seriamente os jovens que procuram esta escola,
uma escola de trabalho, de coragem, de honestidade, de iniciativa, de
criatividade.
Ao longo deste ano letivo foram várias, e diversas, as iniciativas que
se realizaram para assinalar a efeméride da atribuição do nome Eça
de Queirós a este estabelecimento de ensino.
Tem sido um aniversário festejado, diverso, com “prendas” únicas e
para guardar no “baú das memórias”.
A 9 de Outubro de 2015 aconteceu a primeira iniciativa comemorativa: a conferência sobre o tema “1915- Um Liceu com o nome de Eça
de Queiroz” proferida pelo professor Fernando Souto, no Auditório
da ESEQ, que trouxe aos presentes a história e as particularidades da
nomeação. Nesta altura, foi também descerrada uma placa comemorativa do Centenário da nomeação de Eça de Queirós como patrono
do Liceu Nacional da Póvoa de Varzim, na presença de representantes da Câmara Municipal, desde sempre grande defensora do “seu
Liceu”.
A segunda iniciativa marcante ocupou o dia 25 de novembro, dia do
nascimento do escritor patrono. Muitos eventos ficarão na memória
coletiva da ESEQ: o lançamento do Prémio Literário «”Eça” entre
palavras», este ano letivo tendo como ponto de partida A cidade e
as serras, como “ um (pre) texto para um novo texto”, a conferência
da Professora Doutora Isabel Pires de Lima, que fez com que os alunos presentes se aventurassem literariamente pelas páginas da obra

queirosiana, as recriações literárias a partir de várias obras de Eça de
Queirós (O conde de Abranhos, Os Maias, As Farpas…), a encenação
de quadros da época em que os alunos das turmas E e J do 11º ano da
escolaridade, devidamente trajados a rigor, incarnaram personagens
queirosianas, tudo deixou nos participantes, diretos ou indiretos, a vivência de uma experiência de leitura diferente da obra do escritor Eça
de Queirós. Bons leitores ficarão para sempre, já que não foi a sociedade do século XIX que se moveu para o século XXI, os seus passeios,
as suas conversas, os seus encontros. Foi entrar com o seu próprio pé
num universo de palavras sedutoras, críticas e exemplares.
Igualmente, muitas visitas de estudo se realizaram a locais emblemáticos do percurso deste escritor , sendo que a Fundação Eça de Queirós, em Tormes é um destino incontornável por albergar espólio pessoal deste escritor, além de ser o cenário de uma das suas obras mais
carismáticas "A cidade e as Serras".
Por exemplo, no dia 07 de abril, um grupo de cerca de cento e trinta alunos, e respetivos professores, foram ao encontro do escritor e
das paisagens durienses que caracterizam a belíssima casa de Tormes,
para tomarem contacto com aspetos da obra queirosiana. A partilhar
o literário frango alourado acompanhado do arroz de favas, saboreado, outrora, pela personagem Jacinto de Tormes, desfrutou-se de um
são e agradável convívio que em muito reforçou o sentido de pertença
à instituição que faz honra ao seu patrono.
Todas as realizações comemorativas marcaram o crescimento da comunidade educativa da ESEQ e assinalaram que uma instituição escolar se constrói todos os dias, na renovação marcada por experiências
diárias de partilha, de sabedoria e de responsabilidade. Será sempre
esta a lição do patrono Eça de Queirós.
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A

quando do convite para redigir um testemunho em que

ras novidades e com uma estru-

descrevesse o trabalho realizado pela equipa da Asso-

tura eficiente, organizada e de

ciação de Estudantes no presente ano letivo fiquei um

fácil acesso aos alunos. Aprovei-

pouco preocupado pois não conseguia encontrar pa-

taremos também a interrupção

lavras para descrever este percurso. Foi então que me

de Verão para nos dedicarmos

apercebi que tinha em mãos um desafio: escolher um jogo de pala-

aos processos mais demorados

vras simples e que cativasse a atenção do leitor.

e burocráticos que englobam

“C” foi letra que, mais uma vez escolhemos para designar

parcerias com o IPDJ (Institu-

a nossa Lista que iniciou a sua atividade algures no verão de 2014

to Português do Desporto e da

ho, deixo esta citação de Robert

quando o anterior presidente, Daniel Braga, se juntou com um grupo

Juventude), com a CMPV e com

Baden-Powell «Deixa o mundo,

de amigos e a pouco e pouco deu vida a este projeto. Passou um ano

a Casa da Juventude e ainda a

um pouco melhor do que o en-

e chegou a altura de renovar a candidatura e dar continuidade a este

atualização de dados e da situ-

contraste».

projeto.

ação tributária junto das Finan-

Após período de campanha, em fevereiro de 2016, realizou-se

ças e do Ministério da Educação

a eleição por sufrágio, à qual a Lista C presidida por mim, e pelo vice-

e da Ciência. Estamos também

-presidente saiu vencedora com 439 votos.

em processo de abertura de

Deu-se então o início de uma jornada que ainda não tem fim

conta bancária. A nível financei-

agendado: o cumprimento das propostas a que nos comprometemos

ro, a AEESEQ angariou cerca de

para com os nossos alunos. O nosso principal objetivo é tornar a AE-

400 euros até ao momento, fru-

ESEQ uma associação eficiente, legal, responsável e presente na vida

to das multas cobradas aos alu-

escolar dos seus associados e no apoio à restante comunidade esco-

nos no âmbito da atividade do

lar.

Dia Do Aluno, e de um sorteio
Em apenas 2 meses reorganizamos o GAP (Gabinete de Apoio

realizado durante a campanha

a Projetos e Atividades) onde atualmente funciona a AE (Associação

eleitoral. No próximo ano leti-

de Estudantes), a REQ (Rádio Eça de Queirós), o Clube de Debate e o

vo avançaremos também com

Clube de Teatro, equipando-o com os meios necessários (com o apoio

a campanha de angariação de

incondicional da Direção da ESEQ e dos Assistentes Operacionais) à

sócios para podermos ampliar

realização do nosso trabalho, criamos a página do facebook da AE,

o fundo disponível para apoiar

do Instagram e do SnapChat, nossos principais meios de divulgação,

em atividades letivas e afins.

o WebSite da AE (ainda em construção), o logótipo da AE, o placard

Em suma, e completando

na sala de convívio atualizado diariamente com informações do in-

desta forma o meu testemunho,

teresse dos alunos, entre outros. A nível de atividades, organizamos

enalteço ainda o facto de a As-

com sucesso e distinção a IVª Edição do Dia Do Aluo que contou com

sociação de Estudantes ser for-

um vasto número de atrações das quais se destacam os torneios lúdi-

mada, atualmente, por uma eq-

co-desportivos, as atividades de Palco, o desfile de moda, e a princi-

uipa de 45 alunos, que estudam

pal novidade desta edição: o Jantar Do Dia Do Aluno que contou com

nos cinco diferentes cursos que

a participação de 320 alunos/professores/funcionários. Neste DDA,

a ESEQ dispõe como oferta for-

foi imprescindível a colaboração da CMPV e de alguns membros do

mativa, que integram cargos no

corpo docente da ESEQ, ao qual desde já, deixamos o nosso agrade-

GAP desde o departamento de

cimento.

multimédia

ao

departamento

A AEESEQ prestou ainda auxílio em iniciativas levadas a

de logística. Sem dúvida algu-

cabo por docentes da escola, no Projeto “Escola da Minha Vida” e co-

ma, afirmo convictamente que

laborará ainda na Festa de Encerramento de Ano Letivo, coordenada

estou orgulhoso e satisfeito pelo

pela Associação de Pais e Encarregados de Educação. Organizamos

espírito e pela confiança que

ainda a Viagem de Finalistas, que se realizou em Gandia, e na qual

entre nós se estabeleceu e pela

contamos com a participação de 235 estudantes do 12º ano de escola-

maneira distinta como agarra-

ridade, oriundos de cinco escolas, sendo que 90 alunos são da ESEQ,

mos este projeto e pela entrega

formando desta forma o maior grupo nacional de finalistas. Em de-

a ele mesmo em prol dos alunos

senvolvimento, temos neste momento o Baile de Finalistas do 12º ano

da Escola Secundária Eça de

de escolaridade.

Queirós.

A AEESEQ está já a preparar o próximo ano letivo com inúme-

Para terminar o meu testemun-

