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EDITORIAL
FERNANDO SOUTO |  DIRETOR DO ECOS

número nove de ECOS apresenta-se 
em formato idêntico ao do número  
anterior, prosseguindo o objetivo de 
ser um registo de vida da  ESEQ e um  
lugar de convergência e de debate de 
ideias, aberto à participação de toda a 

comunidade educativa. Neste sentido, a direção 
do jornal não pode  deixar de registar e agradecer 
o trabalho de todos os professores e alunos  que 
aceitaram contribuir para esta edição.
Cumpre-nos também expressar a nossa gratidão 
à professora Célia Almeida pela eficiente direção 
gráfica dos dois números anteriores e saudar o re-
gresso da professora Maria João Sá a essa exigen-
te  tarefa.
Continuamos neste número a acolher textos, en-
trevistas, artigos, notícias, fotos, desenhos, notas 
de investigação histórica e literária  que dão senti-
do e significado à nossa vida na Escola.
Inserimos nesta edição as entrevistas ao Presiden-
te da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, à 
professora Conceição Nogueira e ao professor Ri-
cardo Rodrigues. Todas elas deixam transparecer  
a grata ligação à ESEQ, bem como   a sua impor-
tância  e influência determinante  nos percursos 
académicos e profissionais de cada  entrevistado.        
Como vem sendo habitual publicamos, com 
manifesto apreço e proveito, textos dos antigos 
professores da ESEQ, António Ferreira e Luís 
Diamantino e inauguramos, com o artigo de Jor-
ge Silva sobre Eça de Queirós, o espaço à  contri-
buição de leitores  do Ecos.
Um jornal escolar  tem entre os seus objetivos 
deixar memória do que em cada ano letivo se vai 
realizando, graças ao trabalho e empenhamento 
dos funcionários, dos professores, dos alunos e 
dos encarregados de educação. Mas tem também 
o dever de memória em relação aos que tendo ser-
vido a escola morreram neste último ano. Daí a 
homenagem aos amigos e professores Rosa Porte-
la e Luís Ferraz.
Finalmente, enaltecemos os artigos de outros pro-
fessores e sobretudo de alunos que dão os primei-
ros passos, num  percurso de expressão das suas 

ideias de  forma livre e responsável 
Eis, pois, razões  para lermos este nú-
mero de Ecos, por onde ecoam  as vo-
zes, as palavras e a vida de uma Escola 
da Póvoa de Varzim.
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N de estes serem utilizados, em maior ou 
menor grau, para graduar alunos no 
acesso aos cursos do ensino superior. 
Há quem defenda até que as Universi-
dades deveriam ser impedidas de uti-
lizar os resultados dos exames e passar 
a escolher diretamente os seus alunos, 
através de entrevistas, por exemplo. 
Esta seria uma solução à medida, não 
para melhorar o modelo de acesso ao 
ensino superior, note-se, mas para in-
troduzir no concurso todo o tipo de 
subjetividades e arbitrariedades. Cla-
ro que, de caminho, serviria para dar a 
machadada final num sistema de ava-
liação que passaria a não ter grande uti-
lidade prática na vida dos alunos e na 
organização da escolaridade.- 
Tenho para mim que é possível (e tal-
vez desejável) estudar a fundo a for-
ma e melhorar o modelo de acesso 
ao ensino superior, nomeadamente 

introduzindo-lhe outros fatores de 
graduação que complementem e mi-
tiguem as classificações obtidas no 
final do ensino secundário e nos exa-
mes. Este estudo parecer-me-ia bem, 
todavia gostaria de deixar um alerta 
aos mais incautos: acabar com os exa-
mes e substitui-los por outros elemen-
tos muito mais falíveis e subjetivos na 
graduação para acesso ao ensino supe-
rior, não só não garantiria a equidade, 
como secundarizaria o percurso esco-
lar e mérito pelos conhecimentos ad-
quiridos.
Os exames nacionais devem continuar 
a existir, não apenas como instrumen-
tos de avaliação externa do sistema, 
mas também como elementos de ava-
liação externa dos alunos, a conside-
rar, na medida adequada, no cálculo 
da média de acesso ao ensino superior.
Vou mais longe: por muitos defeitos 

que tenham, os exames 
nacionais são o ins-
trumento mais justo e 
equitativo que temos 
para graduar massiva-
mente alunos no acesso 
ao ensino superior. Os 
exames são, presente-
mente, o instrumento 
de avaliação que me-
lhor protege todos os 
alunos, independente-
mente das suas condi-
ções socioeconómicas,  
e lhes dá garantias de 
que, com mérito, po-
dem chegar a qualquer 
curso do ensino supe-
rior, sem se curvar e 
sem mendigar. 

OS EXAMES ESTÃO BEM E RECOMENDAM-SE
José Eduardo Lemos | Diretor da ESEQ

os últimos tempos, algumas forças po-
líticas e alguns responsáveis por ques-
tões educativas colocaram na agenda 
mediática, não inocentemente diga-
-se, os méritos do atual modelo de 
acesso ao ensino superior. Esta ques-

tão surgiu à boleia de uma outra discussão em 
torno de uma medida (errada, do meu ponto de 
vista) que o Ministério da Educação se prepara 
para implementar: a obrigatoriedade de a classifi-
cação da disciplina de Educação Física, no ensino 
secundário, passar a contar para cálculo da média 
final de curso de todos os alunos. Como todos sa-
bem, a média de conclusão do ensino secundário 
vale, no mínimo 50% da classificação utilizada 
para acesso ao ensino superior.
A partir da troca de argumentos a favor e contra 
a Educação Física contar ou não para acesso, pas-
sou a ser questionado o atual (e já muito experi-
mentado) modelo de acesso ao ensino  superior, 
nomeadamente pela Confederação Nacional das 
Associações de Pais. 
Várias são as questões que têm sido levantadas 
para colocar em causa o atual modelo de aces-
so. Desde o facto de os exames não serem o ins-
trumento que melhor demonstra as competências 
dos alunos para ingressar em determinados cur-
sos, passando pelo alegado “afunilamento” do 
currículo e pela “certeza” de que trabalho das Es-
colas se centra no “treino” dos alunos para os exa-
mes e não nas aprendizagens, até à alegação de 
que os exames causam muita perturbação emo-
cional e ansiedade aos jovens… Enfim, temos ou-
vido de tudo um pouco. Esta argumentação serve 
na perfeição para, a pretexto de aspetos negati-
vos que caraterizam o processo de candidatura ao 
ensino superior, se criticar os exames  no ensino 
secundário. 
Pela minha experiência, quer-me parecer que 
aqueles que trouxeram esta questão para o deba-
te político e mediático, pretendem transformar a 
discussão em torno do modelo de acesso ao ensi-
no superior na questão, essa sim, essencial, de ha-
ver ou não haver exames no ensino secundário e 
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Ora o Dubai, um paraíso plantado 
num deserto, transformou-se num dos 
maiores destinos turísticos do mundo, 
devido ao húmus, diga-se, ouro ne-
gro extraído do subsolo. A cidade ul-
tramoderna tornou-se um ex-libris do 
mundo, atraída pela grandeza dos seus 
monumentos que desafiam os limites 
humanos, tais como: o Burj Al Arab, 
Hotel com 7 estrelas; o Burj Khalifa, 
a torre mais alta do mundo com 828 
metros de altura e 163 andares, o Ho-
tel Atlantis na famosa ilha de Palm 
Jumeirah; os maiores centros comer-
ciais como o Dubai Mall e o Mall of 
the Emirates, praias fantásticas como 
a Jumeirah e a da Marina com tem-
peraturas que, na estação quente, ul-
trapassam os trinta graus centígrados 
e muitas outras maravilhas que à custa 
do petróleo tornaram o Dubai o cen-
tro do mundo. De facto, o provérbio 
latino “Pecuniae oboediunt omnia”, 
ou seja, tudo obedece ao dinheiro jus-
tifica esta transformação total do Du-
bai.
Abu Dhabi, a capital dos Emirados é 
particularmente um ponto de conflu-
ência, dos viajantes, motivados pelas 
crenças religiosas que vêm a Mesquita 

Sheikh Zayed, uma belíssima obra 
da arquitetura islâmica, considerada 
a terceira maior do mundo, inaugu-
rada em 2007, cujo nome homena-
geia o fundador dos Emirados e o seu 
túmulo se situa no pátio externo da 
mesquita. Faz-nos lembrar Fátima pe-
la concentração de mulçumanos, mas 
controlo de segurança mais rigoroso. 
À semelhança dos velhos navegadores 
do século XVI, seguimos então para 
Mascate (Muscat), capital do Sulta-
nato de Omã, uma cidade com uma 
longa história, conquistada, em 1507, 
pelo  português Afonso de Albuquer-
que, segundo vice-rei da Índia, pro-
curando consolidar o domínio dos 
portugueses no Oriente, encontran-
do-se marcas lusitanas, mormente 
na região de Matrah, nomeadamente 
as fortalezas de Al Jalali e Al Marini, 
construídas por Albuquerque, a dupla 
fortificação que ocupa os dois lados da 
baía de Mascate, considerada a mais 
importante edificação de Omã, onde 
ainda hoje a história de Portugal e das 
suas fortalezas é ensinada em todas as 
escolas.
 A visita a esta cidade tornou-se uma 
forma de evasão, mergulhando-nos 

MEMÓRIAS DE UMA VIAGEM PELO ORIENTE
António Ferreira | Ex professor da ESEQ

iajar perder países / ser outro constan-
temente”. De facto, os versos de Pes-
soa, mesmo partindo de uma ideia 
paradoxal, uma vez que nos fala de par-
tidas constantes, na qual cada lugar vi-
sitado é um espaço deixado para trás e 

por isso perdido, transmitem-nos a ideia de uma 
permanente procura, uma descoberta do eu que 
se fragmenta, procurando um encontro consigo 
mesmo.
Na verdade, com as viagens, contactamos novos 
mundos, transformamo-nos, revivendo-os, atra-
vés de vestígios de um passado que conhecemos 
culturalmente e, por isso, mesmo sem o termos 
calcorreado, revisitamo-los, evocando-o. Des-
te modo, as nossas deambulações, mesmo num 
deserto, transformaram-se num oásis de conheci-
mento e cultura.
Assim, deixamos a nossa terra natal, iniciando 
uma viagem, aterrando em Istambul, um anti-
go aeroporto que já foi, “in illo tempore”, o hall 
de entrada do grande império bizantino, onde o 
movimento das pessoas e o seu murmúrio, a agi-
tação, a azáfama, o rumor dessas aves gigantescas 
que constantemente levantam, ligando a Turquia 
a todos os cantos do mundo, lembram um mun-
do fictício que já vivemos na imaginação.
Seguimos, então, para um novo destino - o Du-
bai, a maior e mais populosa cidade dos Emirados 
Árabes Unidos, localizada na costa sul do Golfo 
Pérsico. 
Foi em 1958 que a sorte dos Emirados Árabes co-
meçaria a mudar quando foi descoberta a primei-
ra reserva de petróleo. Emirados Árabes Unidos é 
o nome do país formado, em dezembro de 1971, 
que reúne, sob um mesmo governo, sete emira-
dos, antes independentes. 
Apesar do Dubai ser o nome de mais destaque 
entre os turistas que visitam a região, é em Abu 
Dhabi que fica a capital do país. A proeminência 
política deste emirado deve-se ao facto do Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, seu governante à 
época ter tomado a liderança nas negociações de 
unificação dos Emirados.
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no passado glorioso, nos tempos felizes em que 
o mundo se regia sob a batuta de Portugal, revi-
sitando a obra do nosso grande Afonso de Albu-
querque que ainda perdura. 
Outro aspeto digno de realce prende-se com o Is-
lamismo, uma religião abraâmica monoteísta ar-
ticulada pelo Alcorão que é vivida, de certo modo 
imposta de uma forma muito mais intensa do que 
o próprio cristianismo, uma vez que, a religião e 
a política estão interligadas, ou seja, o islamismo  
é a unidade da religião e da ordem estadual que 
tanto nos ensina/obriga a cumprir os deveres reli-
giosos, como a dirigir um estado, contra o qual se 
insurge Jesus Cristo ”Quae sunt Caesaris, Caesa-
ri”, isto é, a César o que é de César e a Deus o que 
é de Deus. E constatamos que estes fazem orações 
cinco vezes ao dia, ao amanhecer, ao meio-dia, à 
tarde, ao pôr do sol e ao deitar, cumprindo escru-
pulosamente os horários. Os muçulmanos oram 
coletivamente ou individualmente nas mesquitas, 
geralmente sobre um tapete, voltados em direção 
a Meca. Há locais para o culto sagrado nos pró-
prios centros comerciais, onde jovens, adultos e 
idosos exercem o seu dever religioso. As orações, 
nas mesquitas são assinaladas por cânticos religio-
sos que servem de alerta para o horário das preces 
e estão sempre repletas de fiéis.
Finalmente, foi o regresso à nossa pátria amada, 
deslumbrados com a evolução destes países, que 
outrora subsistiam apenas com o “maná”, ou me-
lhor, alimento divino e alguns frutos do deserto 
e, hodiernamente, apesar de terem uma percenta-
gem mínima de água natural, abundam recursos, 
acolhendo mesmo representações dos países mais 
industrializados do mundo. 

RETIFICAÇÃO
Na edição número oito de ECOS,  do ano de 
2017, foi identificado como autor do desenho da 
página 2, o aluno Diogo Ferreira. Tal não corres-
pondia à verdade. O seu autor foi o aluno DIO-
GO FERRAZ. A direção editorial pede-lhe a 
devida compreensão para lapso involuntário. FI
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S Aveiro, Viana do Castelo, Ovar, etc.. 
Cá p’ra mim, o nosso Eça, nasceu 
na Póvoa. Outros, os que têm como 
certo o seu nascimento nesta terra, 
dão-no como nascido em três locais 
diferentes: Praça do Almada, Rua da 
Junqueira e Rua do Paredão! Cá p’ra 
mim, nasceu na sua casa (sem aspas) 
situada na  Praça do Almada. O Po-
veiro Viriato Barbosa, “afirma”no 
seu livro (de 1937), ter sido uma se-
nhora chamada Marta, moradora na 
Rua da Ponte, a responsável (parteira) 
pela sua vinda ao mundo. Nesse dia 
(25/11/1845), seu Pai, nascido no Rio 
de Janeiro - antes do “Grito do Ipiran-
ga” (7/9/1822) - tinha 25 anos e a sua 
Mãe, natural de Monção, 19.
Pouco depois de terminado o seu cur-
so de Direito (1866), seguiu a carreira 
diplomática. 
Durante o seu desempenho como 
Cônsul em Havana (1872/1874), 
Eça de Queiroz necessitou de usar a 
sua diplomacia com as autoridades 
Espanholas e o Ministério Negócios 
Estrangeiros (Andrade Corvo) para er-
radicar o trabalho forçado, a que eram 
submetidos os trabalhadores chine-
ses (coolies) - recrutados na China e 
“despachados” através de Macau - nas 
plantações da cana do açúcar nas An-
tilhas Espanholas (atual CUBA). Ele 
foi, nessa época, uma “antecipação” 
a Aristides Sousa Mendes. Este, faci-
litando a fuga de milhares de Judeus 
às câmaras de gás dos nazis. Eça, pela 
libertação dos chineses da escravatura, 
a que então eram sujeitos.
Em jeito de conclusão, seja-me per-
mitido lembrar aos que tiveram a 
paciência e a “pachorra” de lerem es-
te pequeno e modesto resumo, algu-
mas datas importantes, da sua VIDA: 

1/12/1845, é baptizado e registado 
como filho de mãe incógnita, na Igreja 
Matriz de Vila do Conde; 3/9/1849, 
casamento dos pais, em Viana do Cas-
telo; 22/7/1866, conclui o Curso de 
Direito na Universidade de Coim-
bra; 17/11/1869, assiste à abertura do 
Canal de Suez, na companhia do que 
viria a ser seu cunhado, Luíz de Cas-
tro Pamplona (V Conde de Resende); 
21/7/1870 é nomeado Administrador 
do Concelho de Leiria (foi um “está-
gio”, para a sua carreira diplomática); 
29/11/1874 é transferido de Havana 
para o consulado de Newcastle (In-
glaterra); em 30/6/1878, “muda de 
ares” com nova transferência. Desta 
vez, é colocado em BRISTOL (Ingla-
terra); 25/12/1885, é legitimado por 
seus Pais, no sentido de estes poderem 
contrair o seu casamento; 10/2/1886, 
obtidos os documentos necessários, 
concretiza-se matrimónio com Emí-
lia de Castro Pamplona, na capela da 
Quinta de Santo Ovídio (hoje,  Praça 
da República) no Porto, propriedade 
de seus Pais (Condes de Resende); em 
1878 fixa residência em Paris, após a 
sua transferência para esta cidade. Aí 
permaneceu 12 anos até o seu faleci-
mento em 16/8/1900. Em 17/9/1900 
o seu corpo é enviado para o nosso Pa-
ís, e é sepultado no cemitério do Al-
to de S.João (Lisboa). Em 15/9/1989, 
seu corpo é trasladado para o cemité-
rio de Santa Cruz do Douro (Tormes) 
e, em jazigo de família, repousa junto 
dos seus 4 filhos: Maria (1887/1970), 
José Maria (1888/1928), António 
(1889/1968) e Alberto (1894/1938)”. 

                                                       O MEU “AMIGO” EÇA
JORGE SILVA | EFACEC (reformado)

ou um “velhote” - a “dois passos e 
meio” de ser um octogenário - que, 
por motivos alheios à minha vontade, 
não pude frequentar o nosso Liceu 
“Eça de Queiroz”. No entanto, após 
concluir a instrução primária (4ª.clas-

se), matriculei-me num curso nocturno da Escola 
“Rocha Peixoto” para que, durante o dia pudesse 
trabalhar e ganhar alguns “tostões” como com-
plemento do orçamento familiar. Vivia-se o le-
ma: “trabalhar de dia e estudar à noite”! Como 
sempre gostei de estudar e ter um futuro risonho, 
fui continuando a “amealhar” os conhecimentos 
que me eram transmitidos e, progressivamente, 
transformá-los naquilo que viria a ser a minha 
“enxada” para desbravar as vicissitudes da vida. 
O amor ao estudo… vai-se mantendo! Agora, 
que comecei a usufruir da minha justa e mereci-
da reforma, resolvi dedicar-me a desvendar a VI-
DA do patrono dessa respeitável Escola: EÇA DE 
QUEIROZ. Por isso, e apesar de nunca ter sido 
aluno dessa Instituição, resolvi “escrevinhar” al-
gumas palavras sobre a história deste insigne Po-
veiro. Contudo, foi meu privilégio ter lido todos 
os nºs do “ECOS” e ter um dos meus netos como 
seu aluno (12ºano). Um outro, já o tinha sido. 
Este pequeno preâmbulo, apenas serve como tes-
temunho, do quanto é importante… ESTUDAR.  
Segundo alguns “biógrafos” (as aspas significam 
INCERTEZAS), o nosso Escritor nasceu em 
vários sítios: Póvoa de Varzim, Vila do Conde, 
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U
O SÍNDROME DOS SESSENTA
ISABEL MAIO |  Professora da ESEQ

m dos possíveis significa-
dos de síndrome é “con-
junto de sinais e sintomas 
que caracterizam determi-
nada condição” (in Dicio-
nário Pribe ram da Língua 

Portuguesa).
No início deste ano letivo, tomei consci-
ência de que muitos de nós chegaríamos 
aos sessenta anos este ano ou estaríamos 
muito próximos de os fazer. Pelo que fui 
ouvindo e observando, pareceu-me ser 
algo traumatizante, diria mesmo, depri-
mente. Interroguei-me como o evitar e 
pensei que talvez tenha a ver com a for-
ma como encaramos a passagem ine-
xorável do tempo. Assim sendo, é isso 
que devemos mudar. Se não, vejamos: 
o tempo amadurece (e o que é maduro 
é mais gostoso), apura os sentidos (lo-
go, aumenta o prazer, permitindo apre-
ciar mais as coisas gostosas), aumenta o 
charme, o conhecimento…como agora 
é frequente ouvir-se é um upgrade. En-
tão, as dores que nos consomem, resul-
tado de tendinites, calcificadas ou não, 
de bursites, de fascites plantares e tudo 
em que o sufixo “-ite” intervém, e que 
nos obrigam a fisioterapia prolonga-
da, não são mais do que pretextos para 
que façamos calor húmido para relaxar-
mos, massagens para ficarmos tonifica-
das, passadeira para reforço muscular…
ou seja: há que reconhecer o carinho e 
admiração que o Ministério da Educa-
ção tem por nós. Não só nos quer mais 
belas como nos considera eternamente 
jovens. E, por isso, nos quer sempre ao 
serviço.
Colegas, não nos devemos angustiar. 
Não nos competirá a nós adaptar o espa-
ço físico da escola aos nossos andarilhos, 
cadeiras de rodas, canadianas e tudo de 
que necessitaremos para cá continuar.

AINDA HÁ MILAGRES
LUÍS DIAMANTINO |  VEREADOR DO PELOURO DA  EDUCAÇÃO DA C.M. 
DA PÓVOA DE VARZIM

uando pensamos que já nada nos sur-
preende, que estamos imunes à emo-
ção e que somos só razão, armazenada 
pelos muitos anos de experiência. 
Quando partimos para a vida de peito 
aberto, pensando que estamos prepa-

rados para o que der e vier com toda a segurança 
do mundo.
Eu, que por mais de duas dezenas de anos, tenho 
participado num evento único e unificador de to-
das as escolas da minha comunidade.
Eu que tenho assistido à grande evolução deste 
acontecimento, graças à entrega de alunos, pro-
fessores, pais e direções escolares.
Parti para o Escola da Minha Vida deste ano com 
a alegria do costume, esperando assistir ao espe-
táculo colorido das bancadas, deleitar-me com as 
coreografias de excelência apresentadas por todas 
as escolas, orgulhar-me com a distinção dada a 
muitos alunos que participaram nos inúmeros 
concursos realizados durante o ano e deixar-me 
embalar pelo ritmo das músicas que vão enchen-
do o pavilhão lotado de sorrisos e gestos da nossa 
tão bela juventude.
Ao nome de cada escola, correspondia uma ova-
ção dos respetivos alunos, o que foi acontecendo 
com alguma continuidade.
Subitamente, aparecem diante de nós os jovens 
do MAPADI, que já nos habituaram a participar 
com eles em muitos momentos de criatividade e 
esperança. Com eles, o eu passa rapidamente a 
nós, mas um nós imensamente plural e também 
nós que nunca se desatarão, numa comunidade 
que se quer unida e preparada para enfrentar o 
futuro.
O aplauso inicial com a alegria da festa surgiu es-
pontaneamente e a história foi criando corpo aos 
nossos olhos, a música foi desenhando sons pelo 
imenso pavilhão, os utentes e funcionários foram 
enchendo de movimento o espaço à nossa frente.
A vida tem destas coisas: a música, a dança, o sor-
riso nos lábios e os olhos luminosos de felicida-
de. E tudo acontece porque há pessoas que não 
se ficam pelas palavras. Há pessoas que não são 

super-heróis, mas, com pequenos ges-
tos, fazem a diferença, fazem aconte-
cer.
A dança continua e uma cadeira de ro-
das desliza, carregando uma bailarina 
em si. O seu par, qual príncipe encan-
tado, estende-lhe a mão num convite 
para o baile, no palácio dos sonhos, de 
todos os sonhos.
Como por magia, ou mesmo por mi-
lagre, a bailarina ergue-se da cadeira 
de rodas agarrada àquela mão que lhe 
dá a leveza da música que os acompa-
nha e desliza numa dança interminá-
vel, agarrando-se ao seu par com um 
único desejo: flutuar para além da re-
alidade.
Num abraço profundo, rodopiavam 
na ondulação do som que não era 
mais que cenário. Já não ouvíamos, já 
não conseguíamos ver através das lá-
grimas que nos inundavam os olhos e 
o coração. O maior milagre aconteceu 
quando todos os alunos de todas as es-
colas explodiram num aplauso único, 
que pareceu durar uma eternidade e 
que queríamos que não acabasse. Um 
aplauso que deve ter chegado ao céu 
em forma de oração. Um aplauso que 
foi expressão maior de uma comuni-
dade que não se furta a estar na vida 
de corpo inteiro e sabe estar presente 
em todos os momentos.
A música já pouco se fazia ouvir, as 
lágrimas brilhavam nos olhos e nas 
faces, os bailarinos volteavam na re-
alidade e na nossa imaginação. Só o 
bater apressado do coração nos indi-
cava que são estes momentos que po-
dem transformar a nossa vida e nos 
dar alento para ir sempre mais além.
Afinal, ainda há milagres nas peque-
nas coisas e tão perto de nós!

Q
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mantenho, ao Póvoa. Dimas Pinto, 
Luís Gonzaga e Cândido Xavier, en-
tre outros, e cada um à sua maneira, 
souberam cativar, desenvolver e in-
fluenciar inúmeros atletas ao longo 
da sua vida. Também eu ousei seguir-
-lhes o exemplo e tentei servir de refe-
rência às centenas de jovens que pelas 
minhas mãos passaram durante 22 
anos (1980/2002) enquanto treina-
dor no Póvoa. O sentido de pertença 
a uma Associação com uma enorme 
dimensão humana, social e despor-
tiva, a relação de compromisso com 
todas as atividades desenvolvidas pe-
lo Clube e o respeito por tudo o que 
estava associado ao desempenho en-
quanto atletas foram três pilares que 
me acompanharam durante uma vi-
da. Este foi o legado que me deixaram 
nomes tão importantes como Alberto 
Midões, Fernando Araújo, José Cere-
jeira, entre outros, e esta foi uma das 
muitas mensagens que tentei passar a 
quem comigo viveu a experiência en-
quanto atleta.
Célia: Como tua atleta, aluna e colega 
de profissão influenciaste-me pessoal 
e profissionalmente na exigência, ri-
gor e seriedade em tudo o que fazes, o 
que, inevitavelmente, nós, ex-atletas e 
ex-alunos teus, também passamos aos 
nossos alunos e filhos. Considero que 
uma evidência do que referi, o facto 
de a Sofia, minha filha, ser aluna da 
ESEQ, ex-atleta de Basquetebol, atle-
ta do desporto escolar da ESEQ de 
Basquetebol, e ter vindo a demonstrar 
empenho, exigência e seriedade tanto 
nos estudos como no desporto.
Por isso pergunto se acreditas que a 
prática desportiva poderá incutir nos 
jovens valores de exigência, rigor e 
compromisso tornando-os adultos 

responsáveis, competentes e confian-
tes?
Ricardo: Nunca teria sido exigente, 
rigoroso e sério enquanto treinador 
se não tivesse tido a oportunidade de 
trabalhar, acompanhar e ouvir pesso-
as tão competentes como aquelas com 
quem tive o privilégio de interagir no 
Póvoa.
Sem qualquer dúvida, hoje afirmo que 
o Clube Desportivo da Póvoa esteve à 
frente de muitas organizações na for-
ma como se estruturou enquanto Clu-
be assumindo comportamentos que 
hoje são metas importantes de qual-
quer organização desportiva ou até 
empresarial.
Esta forma de estar, comprometida 
com um ideial coletivo, juntou pesso-
as, cimentou uma organização e mon-
tou um projeto sólido. A quem a ele 
esteve associado foi normal sentir-se 
exigente, rigososo e sério. Não havia 
outra forma de estar no nosso Clube.
Passar estes valores a quem nos seguiu 
foi sempre muito mais fácil.
Ser atleta de um qualquer escalão de 
uma qualquer modalidade é pertencer 
a uma organização (equipa) perten-
cente a um Clube (projeto) que está 
inserido numa cidade (integração). 
Essa associação a um grupo de pesso-
as faz-nos perceber a responsabilidade 
dessa assunção, a importância de ser-
mos competentes e a autoconfiança 
resultante do simples facto de sermos 
queridos.
Atualmente, os meus três filhos fazem 
parte dos escalões de formação de bas-
quetebol do Clube Desportivo da Pó-
voa. Isto diz tudo sobre o que penso 
da importância da prática desportiva 
no desenvolvimento dos jovens.
Célia: Qual foi a tua principal 

Célia Carmo - professora da eseq

osé Ricardo Neves Rodrigues, de 52 anos, 
natural de Moçambique e residente na Pó-
voa de Varzim desde 1972. É Professor de 
Educação Física da ESEQ desde 1997 e, 
neste momento, encontra-se ao serviço do 
Sport Lisboa e Benfica como Treinador da 

Liga Portuguesa de Basquetebol. É ainda Selecio-
nador Nacional de Sub 20 Masculinos.
Célia: Ricardo, foste atleta do Clube Desporti-
vo da Póvoa onde também iniciaste a tua carreira 
de treinador nas equipas de formação femininas. 
Seguiu-se a Liga Portuguesa de Basquetebol, pri-
meiro no Basquete Clube de Barcelos, seguindo-
-se a União Desportiva Oliveirense e atualmente, 
no Sport Lisboa e Benfica. Como atleta sentes 
que terás de alguma forma incentivado os jovens 
a integrar as equipas de formação? Coloco a mes-
ma questão relativamente à atuação como treina-
dor.
Ricardo: Apesar de ter terminado a minha ati-
vidade enquanto atleta há muito tempo (1993) 
no único clube onde joguei (Clube Desportivo 
da Póvoa), recordo-me da grande ligação que os 
atletas seniores de então tinham relativamente 
ao trabalho realizado nos escalões de formação. 
Era muito frequente os jovens seniores treina-
rem com os escalões inferiores e percebia-se uma 
enorme empatia entre todos os setores do Clube.
No Póvoa, como sempre foi conhecido o nosso 
Clube, era normal os atletas mais comprometidos 
acumularem funções enquanto treinadores, sec-
cionistas e até membros da Direção.
Assim, também comigo foi normal a passagem a 
treinador no longínquo ano de 1980. Nessas fun-
ções tenho memórias muito claras da influência 
que tive na integração de inúmeras atletas nos es-
calões de formação aos quais estive inicialmente 
ligado (Iniciados e Cadetes Femininos).
Célia: Qual achas que foi o teu papel nesta etapa 
de formação e crescimento pessoal destes jovens?
Ricardo: Procurei dar continuidade ao excelente 
trabalho protagonizado por treinadores que me 
habituei a ter como referências e que em mim 
“plantaram” uma forte ligação, que ainda hoje 

DA ESEQ PARA O BASQUETEBOL DO BENFICA - entrevista com Ricardo Rodrigues
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Não me esqueço da afetiva ligação que 
sempre tiveram ao meu trajeto bas-
quetebolístico.
Célia: Foste aluno da Escola Secundá-
ria Eça de Queirós do 5º ao 12º ano 
de escolaridade e professor durante 20 
anos neste estabelecimento de ensino 
(1997/2017). De que forma esta pas-
sagem contribuiu para o teu percurso 
pessoal e profissional?
Ricardo: Na minha prolongada ex-
periência enquanto aluno é obriga-
tória a referência ao imenso tempo 
livre passado na escola. Confesso que 
as minhas melhores recordações estão 
associadas à prática desportiva infor-
mal. Era vulgar jogarmos futebol nos 
campos ao ar livre ou realizar umas 
partidas de ténis de mesa na sala de 
convívio. Nós gostávamos de estar na 
escola e tínhamos tempo para a des-
frutar.
Outros tempos porque, entretanto, a 
escola foi-se transformando em algo 
muito mais sério e nem sempre mais 
interessante. Deixámos de ter tempo. 
Passámos a dizer demasiadas vezes há 
que trabalhar como se o trabalho se 

circunscrevesse a folhas preenchidas, 
tarefas cumpridas ou a muitos de-
senhos sem cor. Continuo a preferir 
cadernos em branco a demasiadamen-
te... vazios. Eu não tenho qualquer ca-
derno guardado que não tenha espaço 
para escrever coisas.
Quando em 1997 cheguei a professor 
do Liceu senti um certo orgulho em 
partilhar espaços com Professores que 
foram meus. À medida que o tempo 
foi passando e fui ficando mais velho 
assisti a uma transformação que não 
gostei. Como ouvi de colegas antigos 
o mesmo discurso quando cá cheguei, 
vou pensar que estou apenas velho e 
que, afinal, as coisas até estão muito 
melhores. Não posso deixar de afirmar 
que me incomoda ver os nossos cam-
pos exteriores vazios de uma prática 
informal que tanto me enriqueceu e 
muito contribuiu para o meu percur-
so pessoal e profissional. Saudosismos!
Quando li a pergunta e percebi que já 
cá estou há vinte anos procurei fazer 
uma retrospetiva rápida sobre a mi-
nha atuação docente. Não me lem-
bro muito bem de como lecionava em 
1997, nem em 1987 quando comecei, 
mas fico com a sensação estranha de 
pouco ou nada ter mudado nos conte-
údos lecionados até 2017. É estranho!
Um outro aspeto que me surpreen-
de. O reconhecimento público que 
sempre senti no meu desempenho en-
quanto treinador de basquetebol em 
nada se compara com aquele que me 
foi dado enquanto professor. A exce-
ção está nos alunos. Fico-lhes eterna-
mente grato pelas inúmeras palavras 
amáveis que fui recebendo ao longo 
da minha carreira docente. Como eu 
entendo os professores...
Célia: Como vês a escola desse lado e 

conquista?
Ricardo: Ter tido a oportunidade de conhecer 
diferentes pessoas, pertencentes a múltiplas or-
ganizações, com realidades muito distintas e ter 
tentado convencê-las a fazer parte de um Póvoa 
que eu conheci.
Foi gratificante perceber que o que me ensinaram 
serviu para continuar a ser quem sou: uma pessoa 
respeitada.
Célia: O que tiveste de abdicar para chegares ao 
topo?
Ricardo: Nunca deixei de ser quem sou, com 
as minhas convicções, os meus defeitos, as mi-
nhas virtudes e pude sempre fazer o que gosto 
e da forma em que acredito. O meu trajeto fez-
-se também de curvas e contra curvas como todas 
as caminhadas que conheço. Contudo, acho que 
segui uma linha que, não sendo só minha, tem 
muito de mim.
Célia: Como e onde te vês daqui a 5 anos?
Ricardo: Vejo-me a “descansar” num qualquer 
campo de basquetebol da Póvoa de Varzim e per-
tencente ao Clube Desportivo da Póvoa. Espero 
que um desses campos esteja junto ao mar como 
sempre esteve o nosso Póvoa...
Só tenho pena de não poder abraçar o Custódio 
Sá e o Abílio Nova quando regressar a casa. Mas 
eles estarão lá, com toda a certeza, quando o fizer. 
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oi há 30 anos  que conheci o 
Luís Ferraz. Era setembro. E 
nesse tempo inicial  poderia 
inscrever o verso de O´ Neill: 
“mal nos conhecemos, inau-
gurámos a palavra amigo”. 

Por isso, as palavras que aqui e agora 
escrevo são-me ditadas pela mútua e 
verdadeira amizade que o tempo apu-
rou, sem qualquer quebra ou desgaste.
Corria o ano de 1988 quando fomos 
colocados como professores de Fi-
losofia, na Escola Secundária Eça de 
Queirós, por efeito do mesmo concur-
so nacional. 
Nesse tempo de autonomia, a perso-
nalidade e singularidade de cada ele-
mento do grupo disciplinar  fazia-se 
notar mais. Éramos diferentes  no 
pensar e no agir. Convivíamos  bem e  
com tolerância recíproca . 
O Luís Ferraz trazia para as nossas reu-
niões e conversas de ocasião os tema 
do mundo de fora da escola: a política, 
o desporto, as artes, as viagens, os ami-
gos e sobretudo o seu empenhamento 
e intervenção na área  de apoio social. 
Cada tema era exposto de forma afável, 
aberta e sublinhada com notas de hu-
mor, em alguns dos seus pormenores.
Naturalmente que as questões de na-
tureza mais estritamente pedagógi-
ca ficavam reservadas para o tempo  
oportuno e apropriado que os nossos  
horários estabeleciam. 
O  Luís  Ferraz nunca foi muito capaz 
de viver sem os outros e sem ser para 
os outros. Perfilhava a ideia de que  as 
realizações pessoais, os teres e os êxitos 
nada são, se não valerem para alguém. 
Havia nele uma certa aversão à buro-
cracia e à rotina. Provavelmente por-
que elas não dão lugar a repararmos 
uns nos outros ou assegurarmos  a 

dignidade  da pessoa concreta, que o 
acaso nos dá a conhecer.
Repartiu-se por vários campos de in-
tervenção, servindo instituições e 
pessoas  de forma altruísta e desinte-
ressada. Um percurso de vida que do 
desporto à política, da cultura à  soli-
dariedade social lhe exigiu o exercício 
de cargos diretivos, ou de simples mi-
litância  cívica. 
Na intervenção política tornou-se in-
contornável uma carta aberta ao re-
presentante do poder autárquico na 
sua terra natal e que os jornais a relem-
braram como exemplo de coragem e 
de intervenção cívica, aquando da sua 
morte. 
Foi, porém, o mundo das tarefas ina-
cabadas da solidariedade social que 
marcou o seu viver. Há uma obra que 
tanto  Luís Ferraz como  a sua mulher, 
Elisa, se deixaram enamorar ab initio: 
MADI - Movimento de Apoio  ao Di-
minuido Intelectual. Movimento esse, 
que conta com o apoio de muitos ami-
gos e pais no sentido de corresponder 
às necessidades de pessoas portadoras 
de deficiência mental e de as integrar 
com plenos direitos na sociedade atual. 
Muitas vezes me confidenciou os 
avanços e recuos, as alegrias e triste-
zas, a frustração e o desânimo que se 
atravessavam no caminho a percorrer 
até realização dos projetos e obras so-
nhadas.Tudo venceu com persistência 
e sageza.
Participei em algumas iniciativas do 
MADI e pude testemunhar o ilimita-
do apreço e estima que toda a insti-
tuição  lhe devotava, bem como a sua 
mulher, Elisa.
A morte chamou-o a 27 de maio, pre-
cisamente na véspera da inauguração 
do Parque Raró, mais uma valência de 

mais precisamente a Educação Física na escola?
Ricardo: Vejo sem qualquer preocupação espe-
cial porque... há coisas que já não me preocupam.
A escola foi sempre uma extensão pequena da 
minha maior motivação – o treino. Nunca dei-
xei de ser Professor mas nunca estive particular-
mente motivado em influenciar quem não quer 
ser influenciado. É essa a grande diferença entre 
a escola (Educação Física) e o treino (Basquete-
bol). Não estou a falar só dos alunos/atletas, estou 
também a referir-me a pais e dirigentes (escola/
clube).
Não sinto qualquer motivação em fazer perceber 
os envolvidos que a Educação Física tem riquezas 
únicas e é determinante para o desenvolvimento 
dos jovens. Não tenho a ambição de os fazer acre-
ditar que o resultado final é sempre consequência 
de algo bem mais complexo e rico a que se cha-
ma trajeto (aulas). Nem todos querem perceber/
acreditar que o resultado final não é medido pela 
dimensão de uma nota. A avaliação é bem mais 
do que um número e os efeitos da prática da dis-
ciplina não se mensuram em simples algarismos.
Ah... e sobre a escola, o que eu digo aos meus fi-
lhos é que ali, e na vida, eu não quero que eles 
sejam ou tentem ser perfeitos mas exijo que tudo 
façam para ser felizes.
Célia: Como treinador do Benfica afirmaste: “Sa-
ber onde estamos e para onde ir”. É este o teu le-
ma de vida? Aplica-se a todas as dimensões?
Saber onde estamos e para onde queremos ir é 
determinante para percebermos o que temos que 
fazer para lá chegar. Saber o que fizemos dá-nos 
a perceção do que nos levou até onde estamos e 
o que podemos fazer para estarmos onde quere-
mos estar.
Sim, este é o meu lema de vida.

F
HOMENAGEM  AO PROFESSOR  E AMIGO LUÍS FERRAZ 
Fernando Souto | Professor da ESEQ



11

EC
OS

  2018

11

vitória autárquica da Elisa Ferraz, no 
dia 1 de outubro de 2017. Impunha-
-se o dever de memória ao  Luís Fer-
raz e o dever de reconhecer a coragem 
inquebrantável de sua mulher, Elisa.  
E até aconteceu reencontrar, nes-
sa noite, o Edmundo Marques com 
quem me tinha cruzado, na última vi-
sita, na Misericórdia de Vila do Con-
de, a que se juntou o nome de Luís 
Ferraz, tão digna e solenemente pro-
clamado  pela Elisa, em clima de justa 
e merecida vitória eleitoral. 
Termino, lembrando também a cole-
ga da Escola Eça de Queirós, que fa-
leceu  no mês de Junho: Rosa Portela.
Recordo, a propósito, que num ano le-
tivo, no nosso grupo disciplinar  havia 
outro colega de apelido Ferraz. Certo 
dia, a professora Rosa Portela  entrou 
na sala dos professores e perguntou 

pelo Ferraz porque os alunos queriam 
falar com ele. Alguém a questionou: 
Qual Ferraz? E ela subinhando a res-
posta com o seu riso peculiar, respon-
deu: Ferraz, o BOM.
E foi esta virtude ímpar  que moveu  
um infindável número de pessoas a 
deslocar-se à Igreja do Mosteiro de 
Santa Clara, para dele se despedir, em 
Maio de 2017.
As pessoas passam, mas os frutos do 
espírito permanecem a desafiar os 
tempos.
É justo, pois, confessar que o amigo  
Luís Ferraz nos deixou o exemplo de 
um HOMEM BOM.

lazer e de atividades radicais  adaptadas a pesso-
as portadoras de deficiência mental, na freguesia 
de Ferreiró, em Vila do Conde. O convite para 
a inauguração desse equipamento vinha assinado 
por ele e chegou à caixa de correio de muitos ami-
gos na última semana de vida, como que a lem-
brar e anunciar que a morte é a interrupção dum 
projeto que outros podem prosseguir. E prosse-
guirão, porque esses outros,  que Vila do Conde 
bem conhece, não dão asas  ao desânimo, nem 
conhecem o verbo desistir.
O Luis Ferraz aposentou-se no ano de 2002, mas 
tal não significou um corte com a Escola Eça de 
Queirós. Pelo contrário, manteve a participa-
ção nas festas e almoços comemorativos, efetuou   
inúmeras visitas para  rever e conversar com cole-
gas. Assim se fortaleceram os laços de uma  união, 
por todos desejada. 
E eis que em dezembro de 2016 no final de  ses-
são pública a que assisti com a minha mulher na 
Casa de Antero, em Vila do Conde, a Elisa Ferraz 
confidenciou-nos: O José Luís está internado na 
Misericórdia de Vila do Conde e ele certamente 
que gostaria de vos ver. E logo o fomos visitar. 
Esforcei-me então, por recriar o tom e a forma 
das nossas habituais conversas. Mas já não era a 
mesma coisa. Evidenciavam-se  alguns sinais de 
inquietação, desorientação e angústia.
A partir daí, fui acompanhando a evolução da 
sua doença,  até à derradeira visita na penúltima 
semana de vida. Visita essa envolta no mistério 
do fim da existência e num reprimido adeus,  tão  
evidentes eram já os sinais de “entrar humilde-
mente por engano pela morte dentro”, como diz 
o verso de Ruy Belo, de quem era admirador.
Não se tratou de uma  despedida, porque as des-
pedidas olham para trás e o Luís Ferraz olhou pa-
ra a frente, antevendo mesmo o futuro político 
autárquico, num cenário de natural continuidade 
e que outros ardilosamente haveriam de romper 
e destruir.
Por isso vivi de forma emocionada e na rua, a 

Fernanda Duarte, Luís Ferraz e Natália Pereira.
Jantar de homenagem da ESEQ, em dezembro de 2002.
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a Carolina e a Maria, nos revelaram a 
beleza da música. 
O desenrolar de apresentações trouxe 
um momento emotivo, quando a Li-
liana declamou em 4 línguas um tema 
sobre a saudade. E numa apresentação 
surpreendente dos alunos de Artes, a 
Gabriela, a Catarina, a Cristiana, a 
Bruna, a Bárbara, a Leonor, o Mau-
ro, o Kevin, o César, a Filipa, a Cláu-
dia e a Telma, com a colaboração dos 
modelos, Ariana, Inês, Karina e Da-
niela, apresentaram o desfile “ Vestir 
a Arte”, onde cada aluno criou uma 
indumentária artística que interpreta-
va uma obra de arte  escolhida por si. 
Quase, quase a encerrar, a plateia 
deu gargalhadas com o teatro “Nes-
ta tasca toda a gente enfrasca”, com o 

elo terceiro ano consecutivo, realizou-se 
o Sarau Cultural da ESEQ. 
No dia 17 de março, a partir das 21 ho-
ras, 24 números puderam ser apreciados 
pelos espetadores que encheram o Audi-
tório Municipal, sem arredar pé, duran-

te aproximadamente duas horas e meia.
Este espetáculo só foi possível com o apoio já ha-
bitual da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 
e da Escola de Música, tendo sido irrepreensível a 
disponibilidade dos técnicos do Auditório.
“Por trás do pano” estiveram expectantes todos 
os colaboradores, que de alguma forma tornaram 
possível este evento. Os professoras Ana Andra-
de, Graça Dinis, Albertina Anjo, Sandra Olivei-
ra, Isabel Moreira, Liliana Silva, Célia Carmo, 
Carlos Baptista, Arnaldo Pedro e Paulo Ferreira, 
assim como os Assistentes Operacionais Carlos 
Maia, Leonor Silva, Conceição Lourenço e Dores 
Alves, intervieram nas diversas etapas de prepara-
ção, dando de seguida espaço à Ana, ao André, à 
Sofia e à Mafalda, sempre atentos às entradas em 
palco e às necessidades dos “artistas”. 
Por trás das máquinas de filmar e de fotografar, 
estiveram a Patrícia (também autora da imagem 
gráfica), o Joel e o Ricardo, que registaram, ao 
longo da noite, as atuações dos seus colegas, que 
fizeram as delícias de todos os presentes com per-
formances de se “lhes tirar o chapéu”. 
Apresentados com grande agilidade e uma pitada 
de humor pela Rita Nery, muito bem rematada 
pela voz off da professora Ana Paula Mateus, ou-
viu-se cantar e encantar, a Rita, o Tiago, a Maria 
Antónia, o Leandro, o Rafael, a Mara, as Sofias, 
a Alexandra, o Francisco, a Carolina, a Maria, a 
Leonor e o Raúl. Intercalaram-se histórias con-
tadas com o corpo, num estilo contemporâneo 
ou hip hop, protagonizadas pela Gabriela, pela 
Madalena, pela Shayenne, pelas Saras, pela Leo-
nor, pela Maria, pela Joana e pela Francisca. E 
foi com grande mestria no piano, no violino, na 
flauta, na concertina ou na viola, que a Joana, a 
Mariana, a Sofia, a Inês, a Margarida, o Gonçalo, 
o Francisco, a Alexandra, a Inês, a Rita, o Tiago, 

protagonismo do Tiago, da Márcia, 
da Catarina, da Carolina, da Luana, 
da Rita e da Beatriz. 
E no momento em que todos os par-
ticipantes subiram ao palco para se 
despedir, foi notória a satisfação dos 
presentes, pelos seus aplausos e foi 
evidente o orgulho dos brilhantes alu-
nos que a Eseq tem. 
Naquele momento só se poderia gri-
tar “Viva a ESEQ”.
Em meu nome e no dos restantes ele-
mentos da organização (Maria Dôres 
Silva e Maria João Niz), obrigada

SARAU CULTURAL DA ESEQ – 2018
Augusta Ferreira - PROFESSORA DA ESEQ
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I ntegrado no Sarau Cultural de 2018 da 
ESEQ e no “Dia do Aluno”, realizou-se um 
desfile de indumentárias artísticas no âmbi-
to do projeto “Vestir a Arte”. A atividade 
foi operacionalizada pela turma do 12ºG 
no curso de Artes, na disciplina de Oficina 

de Arte e coordenada pela professora Graça Di-
nis. Cada aluno interpretou uma obra de arte de 
pintura e arquitetura na forma de uma estrutura 
ou fatos que foram apresentados em desfile e co-
reografados pelo excelente desempenho dos alu-
nos.  A professora Graça Dinis agradece a todos 
os que contribuíram para que este evento se rea-
lizasse, os coordenadores dos eventos referidos, o 
convívio e simpatia de todos os alunos que neles 
participaram e em especial aos seus queridos alu-
nos que abrilhantaram a iniciativa.

endo como objetivo explorar uma ou-
tra realidade, uma outra cultura e usar 
a língua inglesa num contexto autênti-
co de comunicação, alguns alunos da 
ESEQ rumaram à terra dos Vikings no 
dia 13 de abril de 2018.

Esta visita de estudo, dinamizada pelo Clube Eu-
ropeu da ESEQ, proporcionou aos alunos explo-
rarem a cidade de Copenhaga, orgulhosa da sua 
modernidade, ostentando uma arquitetura arro-
jada e inovadora com enfoque na sustentabilida-
de ecológica. Destacam-se os pontos de interesse 
mais populares: Palácio de Amelienborg, A Pe-
quena Sereia, Castelo de Rosenborg, Os Jardins 
do Tivoli e o Nyhaun, entre outros. 
Sublinha-se a visita a Christiania, controversa “ci-
dade livre”, plena de edifícios deteriorados e em-
belezados por grafitis interventivos. Neste bairro 
autónomo sobressai a mistura de degradação com 
liberdade artística, onde prevalece um ambiente 
livre de regras convencionais. 
O passeio de barco pelos canais, o deambular pelas 
ruas pedonais, as entradas nos cafés acolhedores 

e lojas alternativas e a degustação das 
famosas smorrebrod (sanduiches aber-
tas) assumem-se como pontos altos 
desta visita. Hans Christian Andersen 
foi apresentado aos alunos, podendo 
estes apreciar os inúmeros exemplares 
dos contos de fadas e histórias infantis 
da autoria deste escritor, nas várias li-
vrarias espalhadas pela cidade.
Estamos certos de que os nossos alu-
nos se apaixonaram pela capital dina- 
marquesa tendo a certeza de que um 

dia voltarão para recordar os momen-
tos aqui vividos. Nas suas memórias 
ficaram certamente as referências à terra 
de Hamlet, à Lego, à Carlsberg e ao 
Hygge. Este estado de espírito (Hyg-
ge) tão característico deste povo, pa-
rece ter contagiado os nossos jovens 
que regressaram mais felizes, de alma 
aquecida e principalmente mais capa-
zes de ganhar qualidade de vida nas 
pequenas coisas que os rodeiam.

T

VESTIR A ARTE
GRAÇA DINIS | PROFESSORA DA ESEQ

VISITA À TERRA DOS VIKINGS
ALBERTINA ANJO | PROFESSORA DA ESEQ



N

14

14

EC
OS

  2018

poderá servir de incentivo aos jovens 
na adesão a este mundo da música.”
Foi ainda realizada uma sessão aber-
ta, no dia 13 de dezembro, com o 
propósito de promover os programas 
de mobilidade e reforçar a aprendi-
zagem das línguas e culturas estrangei-
ras. Esta sessão contou com a presença 
de estudantes oriundas do México e 
do Brasil, a frequentar a Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, ao 
abrigo do Programa Erasmus.
A realização de uma visita de estuda 
a Copenhaga, entre 13 a 16 de abril, 
é da responsabilidade do clube, pos-
sibilitando aos alunos o uso das lín-
guas estrangeiras num ambiente real, 
contribuindo ainda para o desenvolvi-

mento social e pessoal dos mesmos.
Terão ainda lugar, no dia 9 de maio, 
duas sessões abertas com o intuito de 
celebrar o Dia da Europa na ESEQ. 
Os temas abordados ocupar-se-ão de 
questões relacionados com os desafios 
enfrentados pela Europa atual. As fes-
tividades de S. Pedro, que se realizarão 
no final do ano letivo, serão, igual-
mente, dinamizadas pelo clube, num 
trabalho realizado em conjunto com a 
Associação de Pais da ESEQ.
Com as iniciativas apresentadas, espera-
mos estar a dar o nosso contributo na 
descoberta e partilha do património 
cultural da Europa, reforçando simul-
taneamente o sentimento de pertença 
a um espaço europeu comum.

o âmbito da celebração do Ano Eu-
ropeu do Património Cultural, o 
Clube Europeu da ESEQ propôs-se 
levar a cabo uma série de atividades 
que visam encorajar os jovens a ex-
plorar a riqueza da diversidade cul-

tural europeia e a refletir sobre o lugar que este 
património ocupa na vida dos cidadãos. Urge, as-
sim, compreender o passado, para, em conjunto, 
construir o futuro, num cenário onde se constata 
uma crise de valores e de identidade e onde abun-
dam os conflitos gerados pela crescente mobili-
dade humana.
Ao abraçar este projeto, o Clube Europeu da 
ESEQ tem procurado promover debates, estimu-
lar atividades de investigação e de intercâmbio 
de boas práticas e do diálogo intercultural. Rea-
vivar e reforçar a ligação dos cidadãos e das co-
munidades com o seu património, com as suas 
tradições e saberes, assumem-se como compro-
missos e objetivos deste clube.
No início do ano letivo, o Clube Europeu da 
ESEQ, em articulação com a Associação Pró-
Música da Póvoa de Varzim, assinalou o Dia 
Mundial da Música com a atuação da orquestra 
de sopros, cujo repertório constou da interpre-
tação de um medley com temas da Cartoon Sym-
phony.
Destaca-se a atuação dos elementos da orquestra 
que se encontram a frequentar a ESEQ em regime 
de ensino articulado. Para estes alunos, a atu-
ação no nosso estabelecimento de ensino reves-
tiu-se de particular significado, conforme descrito 
pelas palavras do aluno Francisco Graça “Sinto 
que foi uma experiência divertida, mas que acar-
retava alguma responsabilidade. É algo que deve 
ser repetido, não só para fortalecer a ligação entre 
as duas escolas, mas também para dar a conhecer, 
aos nossos colegas, o trabalho e a emoção que nos 
faz, a nós, alunos de música, querer seguir este 
caminho.” As alunas Bárbara Costa e Joana Neiva 
sublinharam que “foi um prazer poder mostrar 
aos colegas da ESEQ o fruto do nosso trabalho 
diário.” Referiram ainda “que esta execução 

nanda Gabriela (Faculdade La Salle) 
do Brasil - abordaram aspetos organi-
zacionais destes programas, destaca-
ram pontos fortes e  os mais difíceis, 
respondendo às questões colocadas 
pelos nossos alunos,  contribuindo, as-
sim, para o reforço das aprendizagens 
das línguas e culturas  estrangeiras.

SESSÃO ABERTA • INTERCÂMBIOS, LÍNGUAS E CULTURAS 
CLUBE EUROPEU / ESEQ

O CLUBE EUROPEU DA ESEQ CELEBRA O ANO EUROPEU DO PATRIMÓNIO CULTURAL - 2018
Profª Albertina Anjo e alunos do 11ºD (Bárbara Costa, Francisco Graça e Joana Neiva)

No âmbito das atividades dinamiza-
das pelo Clube Europeu, os alunos 
da ESEQ participaram numa sessão 
aberta, cujo objetivo foi promover os 
programas de mobilidade. 
As alunas convidadas – Gabriela Nañez 
(Universidad Autónoma de Chiapas) 
do México, Tamara Johner (Univer-
sidade de Santa Cruz do Sul) e Fer-
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A organização foi da responsabilidade 
das docentes de Biologia e Geologia, 

s alunos Ana Catarina, João Ferreira 
e Rui Ramos do 10º J, participaram 
na Sessão Distrital do Parlamento dos 
Jovens, nos dias 12 e 13 de março de 
2018, no Auditório de Vila Nova de 
Gaia, em representação da ESEQ.

A participação dos nossos alunos foi um suces-
so, pois apesar de não terem sido eleitos para re-
presentar o círculo do Porto na Sessão Nacional, 
tiveram boas intervenções, dignificando o bom 
trabalho que se faz na ESEQ.
Foi uma boa experiência e, seguramente, para repetir.
O Parlamento dos Jovens, na sua edição de 
2017/18, teve como tema principal a Igualdade 
de Género.
No dia 15/03/2018, veio á ESEQ o deputado Pe-
dro Mota Soares fazer uma palestra sobre o tema 
e sobre o funcionamento da Assembleia da Re-
pública.
No dia 22/03/2018, decorreu no Auditório da 
ESEQ a Sessão Escolar do Parlamento dos Jo-
vens, numa atividade enriquecedora e bastante 
profícua.
Foram eleitos deputados os alunos Rui Ramos e 
João Ferreira e a aluna Ana Catarina, deputada 
suplente, para representar a ESEQ na Sessão Dis-
trital do Parlamento dos Jovens.

ZOOLOGIA NA ESEQ
ELSA ALMEIDA  - PROFESSORA DA ESEQ

No início do 3º Período, esteve aberta à comuni-
dade escolar a exposição “A zoologia na ESEQ”. 
Teve como objetivo mostrar a toda a comu-
nidade escolar e aos encarregados de educação 
dos alunos da ESEQ (alguns antigos alunos da 
ESEQ) parte do espólio das Ciências Naturais, 
despertando interesse por esta área de estudos. A 
par desta exposição fez-se a projeção dos trabalhos 
de pesquisa alusivos à classificação dos seres vivos 
pertencentes ao Reino Animalia, elaborados pelos 
alunos de Ciências e Tecnologias do 11º C. 

PARLAMENTO DOS JOVENS 
ANTÓNIO GONÇALVES | PROFESSOR DA ESEQ

Elsa Almeida, Helena Sá e Margarida 
Coelho.
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Depois de concluir a minha passagem 
na ESEQ, escolhi a área das Engen-
harias, até terminar a minha formação 
académica.

Prometeu acabar com a diferença de 
qualidade entre as escolas do con-
celho. Na Póvoa, ainda há escolas 
de primeira e de segunda?

Na Póvoa, ainda há alguma diferença 
ao nível de conforto e de instalações, 
entre as  escolas da cidade e as escolas 
fora da cidade. Por isso, temos feito 
algumas intervenções, por forma a e-
quipararmos os estabelecimentos edu-
cativos ao nível das condições físicas. 
Temos em curso a remodelação de 
duas escolas fundamentais: a escola de 
Aver-o-Mar, que é para mim a mais 
carenciada, e a Escola Dr. Flávio Gon-
çalves, que queremos ajustar às con-
dições meteorológicas da cidade.
Não somos apologistas de centros es-
colares, por isso, temos vindo a pôr em 
prática algumas medidas de recupera-
ção de escolas, nomeadamente escolas 
do 1º ciclo. Desta forma, as escolas 
continuam operacionais, evitando as 
profundas alterações na vida social da 
cidade, que o seu encerramento pro-
vocaria.

“Póvoa de Varzim Promove Va-
lores” é um programa anunciado 
pela autarquia que visa combater o 
insucesso escolar. Em que consiste 
este programa?

Nós montamos esse programa, em co-
laboração com o Ministério da Edu-
cação, no sentido de garantir que os 
alunos com menos recursos sejam de-
vidamente apoiados, para que consigam

completar o percurso escolar. Não é 
admissível o abandono escolar, antes 
de terminar uma formação, mesmo 
que seja numa área que não venham a 
exercer, porque hoje tiramos cursos e 
adquirimos competências para empre-
gos que ainda não existem. Na nossa 
opinião, o combate ao insucesso e ao 
abandono escolar é uma obrigação do 
Estado, das autarquias.

A Escola Secundaria Eça de Quei-
rós, no ranking dos exames elabo-
rado pela TVI, foi colocada como 
a quinta melhor escola pública do 
país. Que leitura  faz deste resul-
tado?

Somos um concelho com um con-
junto de escolas exemplares. Não acho 
que as escolas sejam boas pelos edifíci-
os. As escolas são boas pelos profissio-
nais que lá têm; tem muito a ver com 
a estabilidade do corpo docente. Isso 
cria uma responsabilidade na linha de 
ensino. Ninguém acredite que é por 
vir um professor durante um ano que 
a escola vai adquirir esse lugar no ran-
king. Não há qualidade sem exigência, 
não há qualidade sem rigor. A ESEQ 
tem essas grandes virtudes: sabe para 
onde quer ir e os alunos também.

Temos conhecimento que já foi 
dada luz verde para a construção 
de um novo pavilhão gimnodespor-
tivo na ESEQ. Quando começam as 
obras?

Recebemos a notícia de que tinha sido 
permitido o gasto de um milhão de 
euros para resolver um problema que 
a escola tem desde sempre: um giná-
sio antigo, que não tem as dimensões 

AUTARQUIA VAI  INVESTIR UM MILHÃO DE EUROS NO NOVO  PAVILHÃO DESPORTIVO DA ESEQ
Entrevista  ao Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 
Inês Sousa Fernandes e Inês Germano | 12º A

engenheiro Aires Pereira nasceu na Pó-
voa de Varzim, onde começou os seus es-
tudos e carreira política.
Quer deixar marca na gestão autárqui-
ca,  apostando na fixação de jovens no 
concelho, atraindo empresas que criem 

postos de trabalho e construindo habitações para 
jovens a custos controlados. Combater o abandono 
escolar e as diferenças de recursos entre escolas, são 
dois objetivos da autarquia. O Município vai mes-
mo financiar a construção do novo pavilhão despor-
tivo da ESEQ.  A iniciar o segundo mandato como 
Presidente da Câmara confessa que gostaria de ser 
recordado por dar sentido ao slogan “ É bom viver 
aqui! “.

Sabemos que estudou na Escola Secundária 
Eça de Queirós. Considera que foi um bom 
aluno? O que recorda desses tempos?

Comecei a minha formação académica na Escola 
Secundária Rocha Peixoto, onde concluí o ciclo 
preparatório e posteriormente escolhi a Escola Se-
cundária Eça de Queirós. Na altura existiam duas 
vias: uma via mais técnica, que se encontrava na 
Rocha Peixoto,  e outra destinada a quem preten-
dia dar continuidade aos estudos académicos, na 
ESEQ.  Assim, em 1972, inicio a minha jornada 
na Escola Secundária Eça de Queirós. 
Dois anos anos mais tarde, dá-se o 25 de Abril e, 
como devem imaginar, foi um momento que nos 
marcou imenso, não só a vida académica, mas 
também o modo como nos relacionávamos na 
escola. Na altura, não havia turmas mistas e até 
mesmo os recreios eram separados. Ora, isto para 
vocês é algo totalmente inusitado e nem sequer 
imaginam a escola desta forma.
Eu nunca fui muito bom aluno, fui um aluno 
normal, até um bocadinho “malandro”, não era 
propriamente um exemplo de bom comporta-
mento. Mas a vida acaba por nos moldar, por nos 
ensinar e ajudar...
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tural, uma panóplia de associações 
disponíveis para os seus habitantes. 
Por tudo isto, a Póvoa é um concelho 
atrativo para os jovens.

O senhor presidente referiu que, 
quando jovem, queria ser engenhei-
ro civil, mas a  política foi sempre 
uma vocação. Como gostaria de  ser 
recordado no futuro?

Gostaria de ser recordado como al-
guém que contribuiu para o bem-estar 
da nossa cidade, do nosso concelho, 
de toda a nossa comunidade. É o de-
sejo de qualquer autarca ser reconhe-
cido não por aquilo que dizem de nós, 
mas por aquilo que deixámos. E acho 

que contribuí, ao longo dos anos, para 
esta nova imagem da cidade e do con-
celho, para a melhoria da qualidade de 
vida dos poveiros e para dar sentido ao 
slogan da Póvoa de Varzim: 
“É bom viver aqui”.   

necessárias à prática desportiva. Agora, precisa-
mos de assinar o protocolo para podermos lançar 
o concurso público e, no início do próximo ano, 
ter a obra no terreno.

Este novo equipamento  vai estar aberto a toda 
a população em geral, ou apenas à ESEQ ?

Ao ser financiado pelo município, o que nós exi-
gimos é que seja utilizado pela escola durante o  
seu horário normal de funcionamento, mas de-
pois seja posto ao serviço da comunidade, até 
porque o projeto está a ser feito  para que o pavi-
lhão possa ser autónomo do resto da escola.

O concelho da Póvoa tem oferta de emprego  
para os jovens licenciados?

O concelho da Póvoa é, dentro do 
universo da área metropolitana do 
Porto, o que tem a população mais 
jovem e com menos necessidade 
de se deslocar. Temos uma grande 
oferta de emprego que queremos 
preservar, desenvolvendo várias 
medidas para permitir a instalação 
de empresas.
Outro projeto de máxima im-
portância, de iniciativa municipal, 
que iniciaremos em breve, é a con-
strução de habitações para jovens. 
Não se trata de um projeto de 
habitação social, mas sim da con-
strução de 150 habitações a custos 
controlados, para serem posterior-
mente vendidas a jovens, sem que 
isso lhes traga um encargo substan-
cial, podendo, assim, fixar-se no 
nosso concelho. 
Outro fator de atratividade é a existência de uma 
rede metropolitana de transportes, que nos per-
mite facilmente chegar ao centro do Porto e ao 
aeroporto Francisco Sá Carneiro.
A Póvoa tem uma grande oferta desportiva, cul- 17
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O Equipa de Desporto Adaptado que 
engloba todos os escalões. É com mui-
ta satisfação que o Desporto Escolar 
da ESEQ vê alargar a oferta desportiva 
aos seus alunos e agradece a todos os 
participantes, especialmente aos atle-
tas e professores responsáveis, Fátima 
Nunes, Paulo Viana e Ana Vaz Leal, 
pelo trabalho desenvolvido, até agora. 
Na modalidade de Badminton, como 
já tem sido habitual, estiveram envol-
vidos cerca de 20 alunos em cada en-
contro da Fase Local que decorreu até 
meados do mês de março. Desta fase 
foram apurados para a Fase Distrital a 
Equipa  Juvenil Masculina composta 
pelos alunos, António Matias; Mau-
ro Santos; Bruno Rosa; Diogo Silva 
e Gonçalo Costa e em singulares do 
mesmo escalão foi apurado o aluno 
Mauro Santos. No escalão de Inicia-
dos apuraram-se o par misto, Joana 
Ponte e Luís Rodrigues, o par femi-
nino, Rita Carrasco e Estrela Esteves e 
em singulares os alunos João Terran-
tez e Joana Ponte. A Fase Distrital pa-
ra os iniciados apurados decorrerá no 
dia 12 de maio de 2018. 
Na modalidade de Basquetebol, os 
alunos encontram-se ainda a dispu-
tar a 4ªfase (Série dos primeiros), que 
apurará diretamente a equipa vence-
dora para a Fase Regional da compe-
tição. É de salientar que o percurso 
realizado nas três fases anteriores pos-
sibilitou a presença da nossa equipa 
nesta importante etapa do calendário 
competitivo. Ainda na modalidade de 
Basquetebol mas na vertente do 3x3, 
no dia 3 de março, três equipas dos 
escalões de Juvenil Masculino, Juve-
nil Feminino e Iniciados Masculino, 
representaram dignamente a ESEQ, 
quando disputaram a Fase Distrital 

desta modalidade. Assim sendo, os 
iniciados foram à meia-final, os Juve-
nis Masculinos apuraram-se também 
para a meia- final, tendo sido elimi-
nados pelos campeões do torneio e a 
equipa Juvenil Feminina venceu a Fi-
nal da competição. Sagrando-se Cam-
peã Distrital, apurou-se diretamente 
para a Fase Regional que se disputará 
em abril deste ano.
O Grupo/Equipa Desporto Adpatado 
está vocacionado para os alunos com 
Necessidades Educativas Especiais da 
ESEQ e tem como principal objetivo 
proporcionar vivências não só despor-
tivas mas também de socialização e 
cooperação. Os alunos participaram 
no dia 13 de março no primeiro en-
contro agendado intitulado “Expe-
riências e Brincadeiras” no Pavilhão 
Desportivo da Maia e participaram 
também nos Jogos Desportivos Muni-
cipais, na modalidade de Boccia, onde 
arrecadaram um brilhante 2º Lugar.
Em nome dos professores do Despor-
to Escolar um muito obrigado a todos 
os que dignificam e orgulham o nome 
da nossa Escola.

ano  2017/18 na Escola Secundária 
Eça de Queirós arrancou desporti-
vamente com a participação de 265 
alunos, no corta-mato Concelhio, 
organizado no dia 13 de dezembro 
pelo Pelouro do Desporto, no Par-

que da cidade da Póvoa de Varzim. Dos alunos 
participantes foram apurados para o Corta Ma-
to Distrital, na cidade do Porto, 35 alunos que 
representaram com dedicação a sua Escola. Pa-
ra além da prestação no corta-mato o grupo de 
EF organizou equipas de diferentes modalidades 
e acompanhou 125 alunos aos Jogos Desportivos 
Municipais. Os nossos alunos/equipas  obtive-
ram o 1º lugar do pódio em 3 modalidades di-
ferentes (em voleibol masculino e feminino,  em 
basquetebol masculino e feminino e no atletismo 
na disciplina do peso e 50 m velocidade) e ainda 
2 segundos lugares (na modalidade de andebol e 
boccia). Nos Torneios Internos, organizados pelo 
Grupo de Educação Física nos finais de cada perí-
odo, é notória a presença e o interesse dos alunos 
em participar, pois cerca de 450 alunos estiveram 
envolvidos nas diferentes atividades organizadas 
até ao momento na ESEQ. É de salientar que 
muitas atividades desportivas estão ainda por rea-
lizar como a festa de encerramento da EMV para 
a qual estão convocados 180 alunos, o Dia Mun-
dial da Dança e os Torneios de Final de Ano, en-
tre outras. 
Em todos os Eventos Desportivos quer organi-
zados por entidades fora da escola quer pela Ati-
vidade Interna do Grupo de Educação Física, os 
alunos da ESEQ continuam a participar em gran-
de número, estando por isso de parabéns não só 
pelas suas prestações desportivas, mas também 
pelo civismo, postura e fair-play  apresentados. 
Com o objetivo de apelar e proporcionar mais 
exercício físico aos nossos jovens, a Escola Secun-
dária Eça de Queirós teve a possibilidade de criar 
mais dois Grupos/Equipa no Desporto Escolar. 
Para além do Badminton já existente, formou-se 
um Grupo/Equipa na modalidade de Basquete-
bol, no escalão Juvenil Masculino e um Grupo/
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DESPORTO ESCOLAR 
Sandra Oliveira  - Coordenadora de Desporto Escolar
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D e 25 de outubro a 1 de novembro, o 
pavilhão municipal da Póvoa de Var-
zim foi palco de momentos memo-
ráveis.
Não se tratou apenas de um campeo-
nato Europeu de Boccia, mas de uma 

semana onde a entreajuda, a amizade e a solida-
riedade reinaram.
A realização deste evento contou com a dedicação 
e empenho de cerca de 40 voluntários, alunos da 
escola secundária Eça de Queirós (ESEQ), que 
realizaram diversas tarefas, como por exemplo, 
classificação, marcadores de jogo, distribuição de 
almoços, 
entre outras.
A iniciati-
va deste 
projeto de 
voluntaria-
do surgiu 
do profes-
sor Júlio 
Silva, do-
cente da 
E S E Q , 
que im-
pulsionou os seus alunos a participar nesta ex-
periência única. Contou também com ajuda e 
boa disposição da coordenadora dos voluntários, 
Ana Formiga, que motivou e orientou sabia-
mente cada aluno.
Este foi um desafio enriquecedor que propor-
cionou aos estudantes o contacto com outra re-
alidade, mostrando que os obstáculos podem ser 
superados com esforço, perseverança e determi-
nação, tal como defende este desporto.
Além disso, a convivência com pessoas de outros 
países e culturas aumentou o desenvolvimento 
pessoal de cada um.
Conhecer estes atletas, mesmo com as suas dife-
renças, deixou em nós a vontade de voltar fazer 
voluntariado. 
Só podemos sentir-nos uns privilegiados por ter-
mos tido esta experiência curta mas inesquecível.

EQUAmat 2018
ANA ROSA COSTA | PROFESSORA DA ESEQ

No dia 24 de abril,  50 alunos do en-
sino básico da ESEQ deslocaram-se à 
Universidade de Avei-
ro acompanhados pelas 
professoras Ana Ro-
sa Costa, Ana Fonseca 
Ramos e Teresa Cala-
fate, para participarem 
numa Competição Na-
cional de Ciência (CNC)
no âmbito da discipli-
na de Matemática - 
EQUAmat .

WE SHOULD ALL BE FEMINISTS - A BOOK REVIEW  
BY CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE
Íris Seixas |Professora da ESEQ

R ecently so much has be-
en said about sexual ha-
rassment and gender 
equality that Chima-
manda Ngozi Adichie’s 
“We Should All Be Fe-

minists” could not be more pertinent. 
This book is a modified version of a 
talk the author delivered in December 
2012 at TEDxEuston, a yearly confe-
rence focused on Africa.
In it she provides her own defini-
tion of what it means to be a femi-

nist nowadays. She’s 
adamant that gender 
matters everywhere in 
the world. The pro-
blem with gender, ho-
wever, is that it does 
not recognize who we 
are but rather prescri-
bes how we should be. 
In Adichie’s opinion, 
we would all be much 
happier and freer if we 

were our true individual selves instead 
of living up to gender expectations. 
We must start to focus on ability and 
interest instead of gender when rai-
sing and educating children.
Adichie believes in a fairer, happier 
world where both men and women 
are true to themselves and this can 
only happen if both daughters and 
sons are raised differently. 
She ends her book by stating that un-
doubtedly there is a problem with 
gender as it is seen today. She believes 
we must fix it, there is an urgent need 
to improve and that “all of us, women 
and men, must do better.”
This book is a must read for both pa-
rents and educators as it makes us re-
think how we treat boys and girls and 
that we need to change this so that the 
world can be a more just place.
I also highly recommend this book 
to all secondary students; it’s an eye-
-opener and a guide for the future. 

Das 116 escolas participantes, a 
ESEQ ficou em 4º lugar.

FAZER A DIFERENÇA 
Mafalda Costa  I Maria Baptista | 12ºB
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exploração do cinema em contexto es-
colar. Exemplarmente, António Car-
dona, saudoso professor da ESEQ, 
nosso cúmplice desde a primeira hora 
e ilustre programador do clube de ci-
nema, ensinou-nos o valor da liberda-
de, da exigência e da responsabilidade 
pedagógica, quando nos atrevemos a 
contaminar o olhar dos outros com 
o nosso. Percebemos pois, e desde 
o início, que um clube não pode ser 
apenas uma questão de egos, ou, no 
limite, uma forma (encapotada) de fa-
zer “render” o horário docente. Pelo 
contrário, vaticinamos até que as esco-
las se diferenciarão pelo modo como 
souberem aproveitar e motivar o seu 
corpo docente e discente, reclamando 
pensar sobre o presente, mas também 
ousando antecipar soluções para o fu-
turo, como é exigível em instituições 
de ensino direcionadas para a forma-
ção de cidadãos críticos e esclarecidos.
Foi então uma questão de tempo, até 
se estabelecer uma perceção comum 

entre os vários colaboradores, de que 
este clube, apesar de ostentar (funcio-
nalmente) o título de “clube de cine-
ma”, não haveria de cair na armadilha 
de interpretar, num sentido restrito, o 
âmbito da sua atuação. A música, as 
exposições de artes plásticas, as confe-
rências, o concurso de vídeo escolar, 
foram, só para citar alguns exemplos, 
ferramentas de diversificação desta 
atividade, num exame permanente e 
crítico entre os diálogos possíveis de 
conjeturar entre o cinema e as outras 
esferas da criatividade. Recordamos 
ainda que o trabalho do clube de ci-
nema 8 e meio foi potenciado com 
adesão da ESEQ ao Plano Nacional 
de Cinema (PNC). Apesar de serem 
atividades distintas, com equipas e 
personalidades próprias, plasmam-se 
na vontade firme de levar o cinema 
aos nossos alunos, ou, melhor ainda, 
de os conduzir ao exterior, de encon-
tro à grande sala escura, idealmente 
o autêntico palco do cinema. Assim 

nos cinemas que se realiza o único mis-
tério totalmente moderno.”

André Breton

Está creditada aos irmãos Lumière a 
primeira projeção pública de um filme. 

Efetivamente, esta teve lugar em Paris, na noite 
de 28 de Dezembro de 1895, no Salon Indien, 
na cave do Grand Café, situado no Boulevard des 
Capucines. O primeiro dos dez filmes exibidos 
foi a curta-metragem intitulada A Saída da Fábri-
ca Lumière, em Lyon. Com menos de um minuto 
de duração, esta pérola cinematográfica inaugura 
a exploração do cinema como arte de massas, es-
crevendo o primeiro capítulo de uma história que 
está longe de terminar. São mais de cento e vinte 
de anos de exploração de imagens em movimen-
to, cujo acervo reclama uma permanente atenção 
a que as escolas não se podem eximir.
Estaremos todos de acordo se afirmarmos que a 
7ª arte nasce como arte híbrida. De facto, o cine-
ma tem inscrito no seu ADN um relacionamento 
íntimo com a fotografia (claro), com a pintura, a 
escultura, a arquitetura ou a literatura, represen-
tando no limite a síntese de todas as artes. Já o rea-
lizador sueco Ingmar Bergman intuía: O teatro 
é como uma esposa fiel. Um filme é uma grande 
aventura, a amante. É caro e exigente.
Assim, falar dos primórdios do clube de cinema 
8 e meio, que remontam a 2004, é também falar 
de uma exigência primordial, que se atém numa 
escuta atenta do cinema e das suas reverberações. 
Não queríamos (e tampouco teríamos resistido 
muito tempo), fazer apenas um clube que pontu-
almente exibisse um filme para uma plateia sosse-
gada e conformada. O cinema, como já referido, 
é tão pródigo em especulações, comparações e di-
vagações, que a forma de o levarmos aos nossos 
alunos sempre passou por uma certa assunção do 
risco de programar além do óbvio.
Não será alheio à longevidade do clube o facto 
de termos contado desde a origem com um gru-
po de professores excecionalmente preparados e 
motivados para a “empreitada” que representa a 

CLUBE DE CINEMA 8 E MEIO: O SONHO CONTINUA VIVO!
LUÍS NOGUEIRA | PROFESSOR DA ESEQ

O Grande Ditador, Charlie Chaplin

Alberto Ribeiro, presidente da Associação de Pais e Encarregados de Edu-

cação da ESEQ, entrega o prémio do melhor filme da ESEQ a Daniel Dias, 

na cerimónia de encerramento do 11º Concurso de Vídeo Escolar 8 e Meio
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e estes catorze anos são 
também o reflexo do 
seu entusiasmo e da va-
lorização desta atividade 
no contexto do plano 
educativo da ESEQ. 
Não podemos termi-
nar esta reflexão sem 
referir o contributo de 
Luís Diamantino, que 
na sua qualidade de 
vereador da Cultura 
da Póvoa de Varzim, 
tem tido na sua relação 
com o clube 8 e meio 
uma postura de verda-
deiro apoio, arriscando 
dizer, que entende que 
o nosso eventual suces-
so se projeta também 
na afirmação do mu-
nicípio poveiro como 
incentivador do talen-
to nacional (neste caso 
jovem), criando uma 
montra estratégica pa-
ra a sua divulgação.
O clube de cinema 8 e 
meio lança, à altura em 
que escrevemos estas li-
nhas, o 12º Concurso 

de Vídeo Escolar 8 e Meio. São doze 
anos de uma luta constante pela impo-
sição de um projeto nacional que visa 
estimular a criação, mostra e premia-
ção de projetos de cinema realizados 
nas escolas secundárias do país. Fica o 
repto para que os alunos adiram mais 
uma vez, e com o seu entusiasmo ha-
bitual, ao convite de fazer filmes e de 
nos surpreenderem com as suas visões, 
não raramente desconcertantes, sobre 
o mundo. Julgamos que é também por 
aqui que se cumpre a Educação.

foi, com a exibição a 26 de abril, no Cine-Teatro 
Garrett, do filme O Grande Ditador, do enorme 
Charlie Chaplin.
Contamos desde o início desta aventura, que so-
ma já uns curiosos catorze anos, com a cumpli-
cidade do nosso diretor, José Eduardo Lemos. 
Partilhamos da sua visão, sucessivamente procla-
mada, de uma escola profundamente dedicada 
ao sucesso académico dos seus alunos, mas igual-
mente presente na resposta à formação integral 
dos mesmos, em cujo plano atua o clube de ci-
nema 8 e meio, junto dos diversos projetos extra-
curriculares da ESEQ. Agradecemos o seu apoio, 

PALMARÉS I 11º CONCURSO DE VÍ-
DEO ESCOLAR 8 E MEIO 2017

Prémio do Público

O Armário I Daniel Dias I ESEQ – 
Póvoa de Varzim

Prémio ESEQ/Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da ESEQ

Menção Honrosa
Irrecuperável I Renata Canelas I 
ESEQ - Póvoa de Varzim

Prémio ESEQ/Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da ESEQ

O Armário I Daniel Dias I ESEQ - 
Póvoa de Varzim

PRÉMIOS: COMPETIÇÃO NACIONAL

1º Prémio I Câmara Municipal da 

Póvoa de Varzim – 600 Euros

Frére Jacques I Manuel Rodrigues I 
Escola Artística Soares dos Reis - Porto

2º Prémio I Câmara Municipal da

 Póvoa de Varzim - 400 Euros

Triuno I Lídia Neta I Escola Artística 
Soares dos Reis - Porto

3º Prémio I Escola Secundária 

Eça de Queirós – 200 Euros

Gyakutay I Alexandre Neves I Escola 
Doutor Ginestal Machado - Santarém

Menção Honrosa

A História Alterada do Capuchinho 
Vermelho I Ricardo Calix, Simão Ber-
nardo e Tereza Gazurova I Escola Se-
cundária de Viriato - Viseu
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Física, foi fundamental para o bom 
desempenho do mesmo, para a apli-
cação e organização dos projetos e pa-
ra a boa organização das atividades. 
É de realçar toda a ajuda fornecida 

pelos professores, todos os seus con-
selhos e ensinamentos, a sua experiên-
cia foi fundamental na aprendizagem 
dos futuros professores. Para o futuro 
fica a influência da orientadora Célia 
Carmo, que fez um trabalho asserti-
vo e incansável, no que toca a orien-
tar, corrigir, liderar e motivar todos os 
trabalhos do núcleo de estágio, sendo 
ela a principal responsável pelo bom 
trabalho e pela marca deixada na ins-
tituição. 

AEscola Secundária Eça de Queirós no 
ano letivo 2017/18 contou com um 
núcleo de estágio na disciplina de Edu-
cação Física composto por três esta-
giários, Álvaro Silva, André Nunes e 
Tânia Cunha, orientados pela profes-

sora Célia Carmo. 
Para além da lecionação participaram ativamen-
te em todas as atividades do grupo de Educação 
Física assim como no dia do aluno com a organi-
zação de um Evento no âmbito do projeto “Pro-
moção da Saúde na ESEQ”, composto por duas 
atividades: Judo e Zumba Strong. Durante todo o 
ano letivo também foram colaboradores assíduos 
nas aulas de Natação dos alunos com necessidades 
educativas especiais, lecionadas pela professora 
Cândida Leite, e no Desporto Escolar de Basque-
tebol orientado pelo professor Paulo Viana.
Destaque-se o projeto “Improve de Warm-up”, 
no âmbito do “Projeto de Educação para a Saúde 
na ESEQ”, que se resume num enriquecimento 
/ melhoria da ativação geral e que foi o cerne do 
nosso projeto de investigação, tendo sido aplica-
do nas turmas onde lecionamos.
O “Improve de Warm-up” consistiu nos 15 mi-
nutos iniciais da aula no sentido de enriquecer/
melhorar os níveis de condição física dos alunos 
envolvidos. Foi uma intervenção realizada duas 
vezes por semana, durante 11 semanas do segun-
do período, consistindo num treino de condi-
ção física que passou por quatro fases distintas: 
resistência cardiovascular, alongamentos estáti-
cos e dinâmicos, desenvolvimento neuromuscu-
lar (incremento de força, potência e resistência 
dos grandes grupos musculares) e treino pliomé-
trico. Os procedimentos utilizados consistiram 
numa avaliação inicial do Fit Escolas, onde se ve-
rificaram os níveis iniciais e finais dos alunos re-
lativamente à sua condição física. Os resultados 
observados foram bastante satisfatórios e motiva-
dores para uma implementação futura.
A forma como o grupo de estágio foi recebido 
e a disponibilidade de toda a comunidade es-
colar, mais propriamente o grupo de Educação 

No dia 9 de novembro de 2017, 
professores e alunos da disciplina de
História da ESEQ apresentaram o 
novo clube “Viajantes no Tempo”, 
à comunidade educativa. Os res-
ponsáveis deste clube pretendem 
promover o intercâmbio escola – 
meio; interpretar acontecimentos, 
situações e culturas, de acordo com 
os respetivos quadros de referên-
cia históricos, sociais e geográficos; 

manifestar interesse pela intervenção 
no espaço em que se insere, contri-
buindo para a preservação do patri-
mónio; desenvolver o espírito crítico 
e o sentido de apreciação estética do 
mundo e a criatividade, entre ouros 
objetivos.
Agradecem, desde já, a colaboração 
prestada pelo Museu Municipal de 
Etnografia e História e pela Câmara 
Municipal da Póvoa de Varzim.

APRESENTAÇÃO DO CLUBE VIAJANTES NO TEMPO
GRUPO DE HISTÓRIA

ESTÁGIO:  UM TRABALHO SAUDÁVEL NA ESEQ
Álvaro Silva, André Nunes e Tânia Cunha | núcleo de Estágio de Educação Física



23

EC
OS

  2018

23

das alunas Gabriela Poças e Catarina 
Costa e a supervisão das professoras 
Augusta Ferreira, Ana Leal e Sandra 
Oliveira, responsáveis pela atividade, 
a ESEQ voltou a ter participação ra-
diante na festa de encerramento do 

Projeto Escola da Minha Vida, reali-
zado a 20 de abril de 2018, no Pavi-
lhão Municipal da Póvoa de Varzim. 
Ao todo, foram 180 os alunos que 
participaram e deram forma real à ati-
vidade de expressão artística propo-
sitadamente criada para o efeito, que 
contou com o apoio de uma claque 
numerosa e esfuziante.
O dia, além de especial para todas 
as escolas/agrupamentos do conce-
lho que se associaram ao projeto, 
terminou de forma particularmente 
jubilosa para vários alunos da ESEQ, 
distinguidos e premiados em várias 
modalidades a concurso.

M ais um ano que passa, mais uma 
brilhante demonstração da pro-
digiosa criatividade revelada pe-
los nossos alunos. Com uma 
contagiante coreografia, intitula-
-da o «Sonho», que teve autoria 

MULTIMÉDIA C

BANDA DESENHADA

PROSA C

CORTA-MATO

PROSA B

NOME

Rafaela Santos

maria rodrigues

rúben vasques

ana sofia silva

sofia machado

joão barbosa

margarida morim

pedro correia

rodrigo festas

daniela maia

ana figueiredo

pedro almeida

francisca moreira

miguel vilaça

vasco correia

pedro viana

paulo arteiro

ANO | TURMA

7ºA | Nº 22

7ºB | Nº 12

9ºA | Nº 28

12ºE | Nº 1

12ºB | Nº 25

11ºM | Nº 10

9ºA | Nº 17

11ºE | Nº 25

12ºE | Nº 21

10ºG | Nº 10

11ºD | Nº 3

8ºB | Nº 25

8ºB | Nº 8

8ºB | Nº24

12ºK | Nº27

12ºK | Nº 22

12ºK | Nº 21

ESCALÃO

INFANTIL B FEMININO

INFANTIL B FEMININO

INICIADO MASCULINO

JUVENIL FEMININO

JUVENIL FEMININO

JUVENIL MASCULINO

PRÉMIO

2º

3º

1º

2º

3º

2º

3º

2º

1º

2º

3º

1º

3º

MH

2º

2º

2º

PROF.S RESPONSÁVEIS

GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

ÂNGELA GRAVE

ANA PAULA MATEUS

ISABEL MAIO

GRAÇA DINIS

ONDINA MORIM

JOSÁ CARLOS LIMA

PAULO FERREIRA

ALUNOS DA ESEQ PREMIADOS

PROJETO ESCOLA DA MINHA VIDA 2017/2018
M.ª João Niz Casanova |Coordenadora do Projeto EMV da ESEQ
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como nós marcamos os alunos. É cla-
ro que, às vezes, não os reconheço 
imediatamente, pois aparecem-nos já 
com filhos grandes, e até netos. Eu é 
que mostro a minha admiração por 
eles me reconhecerem. Imagina essa 
simpatia enganosa deles: “A profes-
sora está na mesma.” Eu respondo-
-lhes:” Olhai que estais a precisar de ir 
ao oculista!” ou “ Estais a precisar de 
mudar de lentes!”.
M.M. – Vejo que a Tia só tem boas 
recordações do Liceu…
C.N. – Sim, na medida em que tive 
a sorte de, após o estágio no Liceu D. 
Manuel II, no Porto, ficar efetiva no 
nosso Liceu, aqui, na Póvoa - a terra 
em que nasci. Além disso, tive colegas 
excepcionais, singulares mesmo, que 
recordo com muita saudade. Colegas 
que eram verdadeiros amigos e cujo 
desaparecimento me fez sofrer muito. 
Embora me custe, deixa-me lembrar 
o nome da Maria Fernanda Moreira, 
com quem o Dr. António Torres (atu-
al Prior da Matriz) e eu preparávamos 
as lições do 12º ano de Português, 
no café Caximar, nas Caxinas. O Dr. 
Luís Amaro de Oliveira, um colega 
inesquecível, que nos últimos anos me 
chamava o seu “anjo da guarda”, por 
lhe chamar a atenção para o dia e ho-
ra das reuniões. É-me grato recordar 
o seguinte: quando saíamos das aulas, 
à mesma hora, eu oferecia-lhe boleia, 
mas tinha que insistir para o levar até 
casa. Um certo dia, quando parei à sua 
porta, diz-me, muito sério, com o hu-
mor que o caracterizava:” Oh! Maria 
da Conceição, o seu carro não subirá 
escadas?!...”.
E a propósito do meu gosto de traba-
lhar nos cafés, perguntava-me afetu-
osamente: ”Haverá algum café que a 

Maria da Conceição não conheça?”
Querido e saudoso amigo: como é ain-
da hoje pertinente essa interrogação!...
Sem desprestígio para outros cole-
gas que já partiram, resta-me evocar 
o nome do Dr. Énio Ramalho, que, 
possuidor de uma voz encantatória, 
convidava-nos - a Maria do Carmo 
Caimoto, a Maria Assunção Gomes, o 
António Azevedo e eu - para irmos a 
sua casa ouvi-lo ler partes de um con-
to, à medida que ia escrevendo (e que, 
infelizmente, ficou sem terminar) e 
acompanharmos a feitura gradual dos 
seus quadros de pintura.
Fiz, a seu pedido, a apresentação do 
seu conto “O Menino das Estrelas- 
Entre os Doutores”.
Esta conversa já vai muito longa, de-
masiado longa…
M.M. – É verdade, mas não me im-
portava de continuar aqui a ouvir as 
suas encantadoras memórias. Agrade-
ço a sua disponibilidade. Mais alguma 
recordação?
C.N. – Gostaria de lembrar também 
aqui todos os funcionários do nos-
so Liceu, os que já partiram e os que 
ainda pertencem ao mundo dos vivos. 
De todos tenho uma boa imagem, pe-
lo respeito e amizade com que sempre 
me distinguiram.
Uma palavra ainda para os Colegas do 
meu tempo que ainda estão em exer-
cício e que ainda se lembram de que 
existo, nomeadamente, o meu ami-
go Fernando Souto, a quem desejo o 
maior sucesso como Diretor deste Jor-
nal - o ECOS.

Maria Miguel (M.M.) – Sempre ouvi a Tia di-
zer: ”Aprendi muito com os meus alunos”. Como 
é possível?
Conceição Nogueira (C.N.) – Bem, penso que 
sabes a resposta. Foi apenas uma maneira hábil de 
começar esta conversa, não é verdade? Mas gosta-
ria de ouvir a tua opinião.
M.M. – Penso que para um professor aprender 
com os alunos, é necessário que estes o estimu-
lem com questões que o obriguem a fazer leituras. 
Mas para isso é preciso ter bons alunos, não é?
C.N. – Nem só. Às vezes, os maus alunos, com 
perguntas até disparatadas, também nos fazem 
pensar. Uma vez uma aluna de Português, do 12º 
ano, no fim de estudarmos Fernando Pessoa, che-
gou a esta brilhante conclusão: ”Eu sempre tive 
cá para mim que o Fernando Pessoa era malu-
quinho.” Não imaginas quantos livros com dife-
rentes teses sobre o assunto eu li para lhe provar 
o contrário.
M.M. – A Tia devia gostar muito de dar aulas. Se 
fosse agora, não sei…
C.N. – Essa era a opinião constante dos alunos. 
Eu só lhes respondia:” Só vos digo isto- se tivesse 
que escolher, hoje, a minha profissão, escolhia a 
mesma.” E acrescentava:” É uma felicidade fazer 
gostar aos outros aquilo de que gostamos.”.
M.M. – E a Tia tem a certeza disso?
C.N. – Tenho, porque encontro antigos alunos 
meus que hoje são professores de Português ou de 
Francês, quando tinham pensado ir para Direito, 
por exemplo. Um deles é o atual Vice-Presidente 
da nossa Câmara, o Dr. Luís Diamantino. E não 
estou a revelar nenhum segredo, porque ele já o 
tem repetido, publicamente, várias vezes. Outros 
há que escolheram Medicina e que me dizem que 
os seus relatórios se distinguem pela sua corre-
ção linguística. Com toda a modéstia, isto dá-me 
grande alegria. Tenho vários alunos que hoje são 
juízes e que agradecem a minha “exigência”.
Não podes imaginar o quanto isto é gratificante 
para um professor aposentado!…
M.M. – E a Tia ainda se lembra desses alunos?
C.N. – Sim, há alunos que nos marcam, assim 

ENSINAR…APRENDENDO!... - uma conversa familiar com a professora Conceição Nogueira
Maria Miguel Nogueira Baptista | 12º B



25

EC
OS

  2018

25

forma pode contribuir para a mudan-
ça de atitude face à diversidade.
Gostaríamos que a ESEQ, através da 
Associação de Pais e Encarregados de 
Educação e com o nosso contributo, 
se tornasse um ponto de apoio para 
todos aqueles que precisam de orien-
tação na procura de ajudas técnicas, 
subsídios, certificações. Assim, coloca-
remos os diferentes saberes a melhor 
servir a comunidade.
Para isso, procuraremos promover 
reuniões de partilha de experiências 
e testemunhos de vida, organizar um 

site com informação sobre a legisla-
ção, entidades e organizações mais li-
gadas às questões relacionadas com a 
deficiência, organizar ações de forma-
ção e sensibilização, recolher e acolher 
todos os contributos, ideias e suges-
tões.
Nunca será um projeto acabado, ha-
verá atualizações inerentes à legislação 
e outas vertentes nascerão, temos de 
olhar para o futuro com a certeza que 
de mãos dadas, unindo vontades e es-
forços, podemos contribuir para uma 
sociedade mais inclusiva.

grupo de Educação Especial, o Servi-
ço de Psicologia e Orientação e a As-
sociação de Pais e Encarregados de 
Educação da ESEQ deram as mãos 
para que as pessoas com condição de 
deficiência sejam apoiadas, respeita-

das e incluídas na comunidade educativa.
Tudo começou no I Encontro para a comemora-
ção do “Dia Internacional da Pessoa com Defici-
ência.” Nessa data, um grupo de pais de diferentes 
escolas do concelho, professores e técnicos inicia-
ram uma caminhada para, em conjunto, procura-
rem encontrar respostas e organizarem uma rede 
de apoio mútuo entre cuidadores.
Neste encontro, contámos com a presença da 
Dr.ª Patrícia Valverde, da Segurança Social, que 
apresentou uma comunicação sobre as prestações 
sociais para a inclusão.
O contacto com a “dureza” da realidade, nomea-
damente a dificuldade de acesso e compreensão da 
lei e da falta de conhecimento de direitos e deveres 
de cada um, fez-nos sentir a forma como cada um 
lida com os problemas, enfrenta as dificuldades e 
os desafios.
Pais que aceitam, lutam, procuram …; pais que 
ainda não acreditam, que não fizeram o luto… 
ou ainda aqueles pais cansados, desgastados, per-
didos nos meandros das dificuldades do dia-a-
-dia…
O objetivo a que nos propusemos – Unir Esfor-
ços Juntar Vontades - deu origem a uma neces-
sidade de um novo encontro, que aconteceu a 9 
de fevereiro de 2018. Aqui contámos com a par-
ticipação de uma encarregada de educação, que 
organizou a informação relativa à legislação e se 
disponibilizou a colaborar nesta caminhada.
Nestes encontros, tivemos o testemunho de pes-
soas com diferentes condições de deficiência: 
cegueira, baixa visão, paralisia cerebral, multide-
ficiência. Diferentes realidades e, consequente, 
diversas experiências de vida!
 Esta partilha fez com que aprendêssemos e, fun-
damentalmente fez com que cada um de nós, 
olhasse para dentro de si, fez-nos refletir de que 

O
UNIR ESFORÇOS, JUNTAR VONTADES
ANA FIGEIREDO E Mª JOÃO NIZ| PROFESSORAS DE ED. ESPECIAL 
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o dia 26 de janeiro de 2018, um gru-
po de crianças do Jardim de Infância 
“Pires Quesado”, dos 4 aos 5 anos, da 
“Sala dos Sonhos”, veio conhecer o 
ambiente de uma sala de aula na Es-
cola Secundária Eça de Queirós e ver 

de perto a profissão de professor. As crianças visi-
taram, também, a biblioteca «Dr. Luís Amaro de 
Oliveira» e a exposição permanente de espécies 
animais e minerais e instrumentos de observação. 
O motivo desta visita enquadrou-se no progra-
ma educativo das crianças sobre as profissões. A 
curiosidade dos mais pequenos em relação a tudo 
o que viam misturou-se com a dos alunos do 9ºB 
que sempre os acompanharam.
Algumas delas comentaram “O(a) meu(minha) 
pai(mãe) estudou aqui”.

PALESTRA DR. JOSÉ MILHAZES
Matilde Silva, aluna do 12º J

No passado dia 19 de fevereiro, no Auditório da 
ESEQ,os alunos das turmas de Línguas e Huma-
nidades, do 12º ano, bem como os alunos de uma 
turma de Ciências Socieconómicas assistiram a 
uma Palestra intitulada “Compreender a Rússia 
de hoje para entender a Rússia de sempre” pro-
ferida pelo Dr. José Milhazes. 
Este aluno da nossa escola nos anos letivos de 1974 
a 1976 partilhou, durante cerca de hora e meia, a 
sua experiência no país dos sovietes. Entre as mui-
tas histórias, relembrou a sua chegada a um país 
totalmente desconhecido com “uma mala de car-
tão” e as suas expectativas de poder encontrar “o 
paraíso na terra”. As memórias iam decorrendo e 
nós, na sua grande maioria alunos da disciplina de 
História, íamos “bebendo” a informação ao mes-
mo tempo que íamos percebendo, por parte do in-
terlocutor um certo desencanto com a realidade 
encontrada na altura. A palestra terminou com um 
espaço de diálogo com os alunos  tendo como te-
mática, sobretudo, o papel que a Rússia desempe-
nha hoje em dia no panorama internacional.

N
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JARDIM DE INFÂNCIA “PIRES QUESADO”
VISITA A ESEQ
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E o sucesso da AE, independentemente 
do ano escolaridade. 
Responder a  desafios como a inscrição 
da nossa Associação no Registo Na-
cional do Associativismo Jovem para 
reforçar a sua presença como exemplo 
a nível nacional; criar uma estrutura 
de apoio à criação e manutenção dos 
clubes escolares, muitas vezes barrados 
pelo desinteresse de muitos membros 
da nossa comunidade escolar; alargar 
o peso da nossa estrutura associativa 
na tomada de decisões que afetem di-
retamente os alunos, tornando-nos 
detentores de poderes reais para prote-
ger e defender os interesses de quem é 
mais prejudicado pelas injustiças; co-
memorar o Dia do Aluno da ESEQ; 
terminar com o sistema retrógrado das 
provas comuns que todos os anos pro-
vocam ataques de nervos e depressão a 
muitos dos nossos colegas. 
O único feito da associação de que fiz 
parte, que decido comentar, justifi-
ca-se por ser uma prova contra a ve-
lha e recorrente conversa de que as 

“associações de estudantes não servem 
para nada”. Sempre me irritou esse ti-
po de discurso. Nos últimos meses de-
cidimos  candidatar a um concurso da 
Câmara Municipal da Póvoa de Var-
zim com um projeto orçamentado em 
cerca de 10 mil euros. O nosso pla-
no passa por renovar completamente 
a nossa sala de convívio, tornando-a 
mais prática e acolhedora, capaz de 
dar a real sensação de segunda casa aos 
alunos. 
Poderão ser 10 mil euros agora, para o 
ano 20 mil e a seguir 30 mil. Se agora 
é a sala de convívio, para o ano pode-
rão ser as salas de aula, os balneários, a 
sala de estudo, a biblioteca …
Termino com uma reflexão mais pes-
soal, que acho partilhar com quem tive 
a honra de servir até agora. Levo para 
a vida uma lição que aprendi este ano 
e escolho partilhar com quem a lê. A 
lição de que independentemente das 
vezes que tentamos e falhamos nun-
ca devemos desistir dos nossos sonhos, 
por muito cliché que possa parecer. 

nquanto porta-voz da Associação de Es-
tudantes da Escola Secundária Eça de 
Queirós (ESEQ) é com grande honra 
que aceito o convite para escrever no  
Jornal Ecos. 
Assumimos as funções de Direção da 

Associação de Estudantes com o objetivo funda-
mental de trazer uma nova realidade para a parti-
cipação e interesse dos alunos no associativismo e 
no processo eleitoral que o engloba
Falando das eleições, é importante perceber que 
nunca se tratou, nem nunca se tratará de uma 
competição. Embora o tempo  das campanhas se-
ja  atribulado, a última eleição para a associação 
de estudantes foi bem mais do que dois dias de 
intrigas entre listas, pois representou o reiniciar 
do associativismo. Depois do dia 19 de novem-
bro, primamos por promover a união. Nunca fe-
chamos as portas a ninguém, nem dissemos  não 
a alguém, com base  nas suas escolhas eleitorais, 
porque é importante perceber quando devemos 
passar de lista vencedora  a associação de estudan-
tes,  em exercício.
Uma AE não deve ser uma sala de alguns ou um 
clube de amigos, porque é de todos. Acima de tu-
do, uma AE não deve ser só um rosto e por isso 
é que, seja quem for o presidente, aqueles que re-
almente importam são  todos os outros que dão 
o seu tempo à causa. Eu orgulho-me de ter uma 
equipa fantástica.
Durante os meses de mandato que ainda estão 
longe de acabar, posso dizer, sem problema, que 
as pessoas que mais gostei de conhecer e de  tra-
balhar não assinaram o projeto eleitoral de que fiz 
parte, mas souberam colocar o superior interesse 
do associativismo acima de disputas e candidatu-
ras. Isso é a essência do associativismo que defen-
do e irei sempre defender.
Sei o que fizemos e aquilo que deixamos  de fazer 
e só o tempo o poderá julgar. Em vez de partilhar 
os feitos do mandato de que faço  parte, prefiro 
reforçar a urgência dos desafios para aqueles alu-
nos que estiverem a ler as minhas palavras, mui-
tos deles com o mesmo sonho de contribuir para 

REFLEXÕES  DO PRESIDENTE DA 
ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESEQ 
Gaspar  Macedo | 12 º H
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HALA MADRID
Maria das Dores Silva | Professora da ESEQ

grupo de Espanhol da ESEQ, à seme-
lhança dos anos transatos, lançou uma 
proposta de visita de estudo aos seus 
alunos. Entre os dias 12 e 14 de abril, 
um grupo de 82 alunos e 6 professo-
res, visitaram a capital de Espanha e 

puderam desfrutar de momentos únicos em al-
guns dos espaços mais emblemáticos daquela ca-
pital europeia. Deslumbraram-se com o Mosteiro 
El Escorial, com a Praça Maior, com o Palácio 
Real e com a Catedral de Almudena. Tiveram 
oportunidade de conhecer o Estádio Santiago 
Bernabéu, percorreram os recantos da Estação de 
Atocha, da Casa da Moeda de Espanha e do Mu-
seu Rainha Sofia onde estiveram diante da obra 
maestra de Pablo Picasso “Guernica”. O simbó-
lico Café HardRock Madrid fez parte deste rol 
de iniciativas propostas aos alunos e ali puderam 
jantar e envolver-se daquele ambiente tão caris-
mático. Os nossos “turistas” fizeram ainda um 
tour pelas ruas de Madrid e ficaram fascinados 
com a fonte de Cibeles e de Neptuno e com a 
Porta de Alcalá. Envolveram-se do ambiente da 
cidade caminhando pelas ruas mais famosas co-
mo a “Puerta del Sol”, a “Gran Vía”, entre outras. 
O Parque de diversões Warner Bros foi a última 
paragem do grupo, local onde desfrutaram de vá-
rias atra ções num ambiente divertido e de fantasia. 
Resta enaltecer o ambiente de partilha e de boa 
disposição que marcou estes dias e referir que es-
ta atividade cumpriu todos os objetivos a que se 
propôs, nomeadamente, proporcionar aos alu-
nos o contacto com a cultura e idio-
ma espanhóis; permitir uma relação de 
proximidade com o idioma castelhano; 
relacionar pontos de contacto e de di-
vergência entre a cultura portuguesa e 
espanhola; conhecer alguns elementos 
essenciais da história e cultura do pa-
ís vizinho; compreender o interesse da 
comunidade de Madrid no panorama 
nacional do país; e contactar com a gas-
tronomia espanhola, bem como com o 
modus vivendi tipicamente “callejero”. 
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DÍA DE LOS MUERTOS
GRUPO DE SPANHOL DA ESEQ

Comemorou-se em clima de festa na 
ESEQ o Día de los Muertos, a tradi-
ção mais significativa e representativa 
da Cultura Mexicana. Esta tradição 
compreende rasgos culturais indíge-
nas e cristãos: os mexicanos acreditam 
que as almas dos seus entes queridos 
que já partiram regressam ao mundo 
terreno nos dias 1 e 2 de novembro 
e são por isso recebidos com alegria 
nos cemitérios e nas suas próprias ca-
sas, onde os esperam altares com co-
mida, flores, velas, pertences e outros 
objetos carregados de simbolismo, co-
mo se pôde ver na exposição que se 
encontrava na entrada da Escola. Os 
alunos de espanhol pintaram ainda 
umas coloridas máscaras e prepararam 
o “papel picado” típico das celebra-
ções mexicanas. Com estas atividades 
pudemos constatar que a homenagem 
aos mortos é um acontecimento glo-
bal, ainda que seja vivida de um mo-
do muito diferente no México, onde é 
de facto uma festa divertida, enquanto 
que no nosso país tem um pendor tris-
te e saudoso.

IT’S NOT JUST A JOB
EDUARDO ESTEVES | 11ºK

Confucius, a Chinese philosopher on-
ce said, “Choose a job you love, and 
you will never have to work a day in 
your life.” I couldn’t agree with him 
more. I truly believe that we must 
follow our dreams and not settle for 
anything else than our dream job.
Now, there are a lot of benefits in 
doing a job you love. First of all, you 
are a lot more productive when doing 
something you love; overall you are 
also much less stressed, since working 
doesn’t feel like an obligation. Conse-
quently, you will probably be a hap-
pier and also less moody person; not 
only that, but your workplace will feel 
like a second home and not a prison, 
therefore you will most likely, develop 
a great relationship with your fellow 
coworkers. Not to mention that when 
you are doing something you love, 
there is more of a drive towards grea-
tness, you want to do better than be-
fore and to stand out from the crowd. 
Ultimately, this will help you grow 
not just in your personal life but al-
so in your professional life and as you 
grow throughout your career so does 
your paycheck.
In conclusion, I would like to men-
tion that having a job you like will 
make it feel as if it isn’t just a job but 
something more, a sense of pride and 
fulfillment will also come with it. It 
becomes something that makes you 
feel productive, happy, and (hope-
fully) rich!

IS PASSION THE KEY TO SUCCESS 
IN THE CURRENT JOB MARKET?
Ana Beatriz Costa | 11.ºG

I think that, when it comes to success 
in the work industry, passion is an 
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A SATISFAÇÃO NA INSATISFAÇÃO
Inês Beatriz | 12ºB

Dizem-me constantemente que sou esquisita e 
eu, desagradada, insisto que apenas tenho um 
forte sentido crítico (digamos que demasiado 
forte, por vezes). Tenho que assumir que, de vez 
em quando, posso mesmo ser esquisita mas diga-
mos que também é bom ter-se uma certa “opi-
nião própria”.
Infelizmente, hoje em dia, quase tudo o que me 
rodeia me desagrada… é uma mistura entre  de-
sagrado e desconforto. Não sei se é o meu olhar 
que procura o pior ou se realmente aquilo que 
vejo é a realidade. A verdade é que há tanta coisa 
que não está bem, que não é feita do modo mais 
indicado… e tanta gente com poder para o alte-
rar mas que nada faz quanto a isso. Questiono-
-me se refletem sequer sobre esses aspetos, se lhes 
pesa na consciência… Todos temos a capacidade 

de ajudar, de melhorar um pouco este 
planeta que nos sustenta. Há tanto por 
onde começar que eu já nem sei ao que 
me refiro, só sei que me incomoda. In-
comoda-me ver pessoas a usarem pas-
seios como casas de banho ou como 
caixotes do lixo. Como conseguem as 
pessoas olhar à sua volta e mesmo as-
sim não deixarem de se focar apenas 
em si próprias? Há inúmeras institui-
ções onde se pode prestar volunta-
riado, causas que se podem ajudar… 
nem sempre é necessário receber algo 
“palpável” em troca. Um sorriso, um 
abraço, um desenho… conseguem ser 
tão valiosos! Contudo, já me estou a 
dispersar, isto pode ser um assunto 
para uma próxima. Voltando ao tema, 
esta revolta interior, este sentimento 
de incompreensão é desagradável e pa-
ra viver com tal é necessária uma cer-
ta “aceitação interior”. Ninguém quer 
viver angustiado… não dá - e é assim 

incredibly important aspect.
When you love your job, you easily become mo-
re invested in it, you become more motivated 
and even excited to go to work. If you work in 
something that doesn’t appeal to you, you will 
find yourself struggling to come up with ideas, 
you will feel forced to be working, you will beco-
me more stressed and you won’t really be happy. 
That is why it is important to find out what you 
really want to do in the world of work. As Ste-
ve Jobs once said, “if you haven’t found it yet, 
keep looking; don’t settle”. You shouldn’t stop 
looking for the perfect job for you because, when 
you do find it, you will feel very relieved and you 
will become less stressed and much happier. 
To conclude, if you really want to be successful 
in the future world of work, you should follow 
Steve Jobs’ s advice and make sure you work your 
hardest in a job you truly enjoy and wouldn’t 
mind doing for the rest of your life. It will ke-
ep you motivated and it will make ideas flow in 
your head.

que se encontra a satisfação na insatis-
fação. Não diria que ignoro estes “in-
cidentes”, visto que eles nunca passam 
por mim sem me habitar nem que por 
uns breves momentos; porém, tenho 
que aceitar que os atos dos outros me 
são de certa forma alheios… eu tento 
fazer o que posso mas estou ciente de 
que não vou mudar o mundo. Prova-
velmente, quem ler estas infortunadas 
palavras não se identificará com ne-
nhuma das personagens - nem com o 
“réu” nem com o “arguido” -, contu-
do, fica aqui este pedido de conscien-
cialização e também de um pouco de 
solidariedade.
É pesaroso que, neste mundo do aves-
so, seja preciso encontrar aqueles pontos 
positivos, focar-se neles e tentar ampliá-
-los para que pareça tudo um pouco 
mais sano. Aquilo que nos rodeia pode 
ser melhorado com pequenos atos, só 
depende de cada um de nós. 

CLÁUDIa araújo | 12º G
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A diferente! Aqui, em Portugal, sobre-
vive melhor nos climas do Centro e 
Norte do país. Daí a existência de um 

exemplar no jardim da ESEQ!
Claro que deve haver uma 

imensidade de coisas que 
ficaram por dizer acerca 
desta fascinante árvo-
re, mas, o mais im-
portante, está aqui, 
já pensaram? Temos 

um “dinossauro” da 
flora na nossa escola!

Normalmente, nós não 
ligamos muito à história de 

uma árvore, mas depois de ter 
pesquisado um pouco sobre esta, con-
sidero que é algo muito interessante, 
porque eu não fazia ideia que a Mag-
nolia grandiflora é uma espécie tão 
antiga, nem que era usada para fins 
medicinais. Agora que sei, acho fan-
tástico e surpreendente! Sabermos um 
pouco mais sobre as plantas que nos 
rodeiam é um enriquecimento para a 
nossa cultura e ajuda-nos a valorizar o 
meio em que vivemos!

SOMOS TODOS ΠADAS
Rodrigo Festas | 12ºE

Qualquer pessoa que me conheça ou 
que tenha estado minimamente aten-
ta ao processo eleitoral das listas para 
a associação de estudantes deste ano 
sabe que eu não sou pessoa para me 
levar a sério. Presidi a uma lista candi-
data (a tão conceituada e legítima lista 
Pi), tentando usar “o poder do ridícu-
lo” para fazer alguma mudança, e gos-
to de acreditar que alguma mudança 
consegui. Nos mais de mil alunos da 
ESEQ, apenas 33 votaram em nós, e 

nunca estive tão orgulhoso.
Mas isto é do passado. O que se man-
tém em mim (e que será o grande te-
ma desta pseudo crónica) é o desejo 
e a força de nunca me levar 100% a 
sério. Parecendo que não, na geração 
à qual pertenço, é um trabalho árduo. 
O desejo constante de aproveitar ao 
máximo a juventude (os tão aclama-
dos “anos de ouro” sobre os quais pen-
saremos o resto da nossa vida adulta); 
a pressão para criar bases e habilidades 
para o nosso futuro , não vamos nós 
acabar a mendigar na rua (ou pior, a 
viver em casa dos pais)... estes incríveis 
e pesados ingredientes, misturados 
num batido de hormonas em excesso, 
fazem com que tudo nesta idade pare-
ça uma decisão de vida ou morte in-
crivelmente séria. Os nossos hobbies, 
as nossas opiniões, as nossas escolhas e 
os nossos projetos estarão para sempre 
a perseguir-nos, gravados nas nossas 
mentes, nas nossas redes sociais, nos 
nossos currículos... É assustador, sem 
dúvida. 
Não nego que estes sejam fatores im-
portantes quando digo que não me le-
vo a sério. Esta atitude é, muito pelo 
contrário, o meu método de lidar com 
estes problemas. É um grito de revol-
ta contra a seriedade que me impõem, 
uma vontade inabalável de mostrar 
que não é preciso ser um mártir e car-
regar o peso do nosso futuro nas costas 
para sermos jovens ativos, produtivos 
e saudáveis. Não que eu seja qualquer 
uma dessas coisas, mas dá para perce-
ber a ideia.
O mundo onde vivemos tenta-nos 
afogar num mar de oportunidades e 
informações, tão benéfico como avas-
salador, e nós, como jovens, temos de 
aprender a flutuar. Não faz mal, de 

nossa escola, Escola Secundária Eça de 
Queirós tem um expressivo verde pro-
porcionado pela grandeza e diversida-
de de árvores.
Alguma vez pararam e 
pensaram nas cara-

terísticas destas árvores?
Alguma vez pararam para 
ler a pequena caraterização 
que se encontra junto a ca-
da uma?
Pois bem, eu já! Hoje vou 
falar um pouco sobre uma 
árvore que temos na frente da 
nossa escola, planta esta que me 
deixou curiosa …
A Magnólia, de nome científico Magnolia 
grandiflora, é originária dos Estados Unidos da 
América. Árvore robusta que pode atingir os 30 
metros de altura! As suas folhas são persistentes, 
de cor verde escura, com nervuras aparentes e for-
ma ovalada. As flores são muito bonitas, de tons 
brancos ou lilases, grandes e vistosas, com pétalas 
em forma de tulipas e formato meio ovalado.
A árvore fica florida de julho a novembro, o que 
sobressai, já que é fora do período normal para a 
maioria das flores, fora da estação primaveril.
Vários estudos indicam que esta bela árvore con-
tém uma das flores mais antigas do nosso planeta, 
uma vez que uma grande quantidade de fósseis de 
plantas primitivas apresenta flores muito idênti-
cas com as da Magnólia atual.
A casca tem propriedades medicinais pelas suas 
propriedades tónicas e estimulantes, que foram 
utilizadas inicialmente na China e no Japão, que 
adotaram esta árvore como um ícone, chegando 
depois ao resto do mundo. 
É também utilizada na cosmética devido ao seu 
excelente aroma penetrante. 
Por sua vez, a madeira da Magnólia é conside-
rada preciosa, pois é sólida, resistente e fácil de 
trabalhar.
Todos os seres têm um clima ideal para a sua 
sobrevivência e a Magnolia grandiflora não é 

A MAGNÓLIA DO NOSSO JARDIM
SARA SOFIA BERENGUEL SILVA | 10º B
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vez em quando, ingressarmos em atividades só 
porque sim, porque queremos, sem qualquer ex-
pectativa de fazer algo com impacto. Não faz mal 
entrarmos num projeto que queremos fazer sem 
objetivo de mudar o mundo ou fazer melhor que 
os outros. Há coisas a levar a sério, é claro, mas 
são menos do que parecem.
Deixo, então, aqui um apelo a todos os jovens (e, 
no fundo, a toda a gente) : ridicularizem-se. As-
sim, enquanto todos os outros se estiverem a rir de 
nós... nós riremos com eles, porque realmente so-
mos uma piada, mas uma bem engraçada.

Diogo Pires | 11º F

Na atualidade, o meio envolvente dos estudantes 
evolui no sentido prático e intuitivo, enquanto 
que a gramática na disciplina de português parece 
procurar a complicação. Este é um dos motivos 
pelo qual a gramática é do desagrado da maioria 
dos alunos que conheço. Vejo  cada vez mais alu-
nos insatisfeitos. 
Há 12 anos de ensino obrigatório da disciplina de 
português. Durante a maior parte desse tempo, os 
conteúdos gramaticais são repetitivos. Talvez se 
tenha considerado que ao lecionar gramática mais 
tempo, se conseguiriam melhores resultados na 
disciplina. No entanto, julgo que esta ideia ape-
nas funciona em teoria, o que denota uma falta 
de preocupação por verificar as consequências 
reais das decisões tomadas. 
Um exemplo da ineficiência da gramática é o uso 
de corretores automáticos. Qualquer aluno que 
use corretor automático começa por acentuar to-
das as palavras. Depois começa por não colocar 
alguns acentos e acaba por delegar essa função 
no corretor automático. No meio estudantil este 
fenómeno é transversal. Como consequência, to-
das as correções que os professores de português 
e de outras disciplinas fazem nos testes acaba por 
não ter influência na expressão escrita dos  alu-
nos. Isto acontece porque na maior parte das 

vezes os alunos escrevem com corretor 
automático.
O ensino obrigatório deveria fazer 
com que os alunos conseguissem es-
crever corretamente. Cumprido este 
objetivo, e nunca descurando-o, é 
que se devia procurar objetivos mais 
ambiciosos. Todos os professores já 
foram confrontados com alunos que 
não se conseguem expressar correta-
mente através da escrita, mas que são 
obrigados a decorar subclasses gra-
maticais que mudam constantemente 
de designação. Isto é não escolher as 
prioridades. Na vida adulta, é mais 
importante para os alunos a escrita, 
que os conteúdos gramaticais que 
entretanto serão esquecidos ou até al-
terados. 
Para além da gramática, a leitura de 
certos clássicos é desmotivadora. Exem-
plificando, a peça “Frei Luís de Sou-
sa” incide principalmente sobre sen-
timentos fortes em que a maior parte 
dos alunos não tem maturidade para 
perceber. Outro exemplo, é do con-
hecimento comum que a maior parte 
dos alunos não lê integralmente “Os 
Maias”, no entanto, continua a ser 
leitura obrigatória. A intenção de 
quem toma as decisões é boa, mas 

não tem as consequências práticas 
desejadas. O facto de se continuar a 
estudar obras antigas faz crer que não 
há literatura boa na atualidade. Não 
podemos esperar que o escritor morra 
para o valorizar. É preferível que os 
alunos leiam alguma coisa que gostem 
do que apenas “passar os olhos” pelas 
obras obrigatórias. 
Por fim, ler um texto onde metade 
das palavras tem que ser lidas duas 
vezes para se poder traduzir para por-
tuguês moderno é absurdo, refiro-me 
a Camões e poesia trovadoresca, que 
me parecem uma espécie de patrio-
tismo saudosista. Para além de quebrar 
o ritmo de leitura, a mensagem não é 
tão importante que mereça tanto es-
forço e atenção. Perde-se literalmente 
tempo a ensinar Camões duas vezes 
(ensino básico e secundário), porque 
é esquecido ou lembrado com pesar.
Na minha modesta opinião, as aulas 
de português são das mais propícias 
para alargar o espírito crítico nos alu-
nos, incentivá-los à leitura e desen-
volvimento de uma escrita com mais 
qualidade. Na falta dos ajustamentos 
necessários na relação ensino\aluno, 
as aulas  podem evoluir para simples  
monólogos por parte dos professores.
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ste ano, as Correntes D’Escri-
-tas invadiram as salas de aula 
da ESEQ. 
No dia 21 de fevereiro, a poe-
-sia, por alguns minutos, si-

lenciou a Matemática, a História, a 
Geografia... Dita pelas vozes transeun-
tes de Isaque Ferreira, João Rios, Re-
nato Filipe Cardoso e Rui Spranger, 
a atividade pretendeu motivar os alu-

nos para o gosto, a leitura e a escrita 
do texto poético, mas também desper-
tar-lhes curiosidade para a frequência 
deste festival literário que é, atualmen-
te, o maior encontro literário de ex-
pressão ibérica.
Na sexta-feira, dia 23 de fevereiro, no 
Auditório da ESEQ, nenhuma palavra 
foi clandestina durante a conversa de 
Ignácio de Loyola Brandão, Onésimo 
Teotónio Almeida e Fernando Aguiar, 
com quatro turmas de alunos do 12º 
ano. Subordinada ao tema “Sonho Pa-
lavras Clandestinas Quando Escrevo”, 
a palestra, transformada em conversa 
informal, abordou assuntos como ex-
periências de vida e de escrita, pala-
vras censuradas e clandestinas, sonhos 
e desafios, poesia experimental e a so-
noridade das palavras.
As Correntes D’Escritas regressam à 
cidade e à ESEQ para o ano, em feve-
reiro, para comemorar o seu 20º ani-
versário.

s alunos do Curso Profissional Té-
-cnico de Multimédia, do 12º ano, da 
ESEQ, realizaram uma visita aos estú-
dios da RTP Norte, em Vila Nova de 
Gaia, no dia 6 de dezembro de 2017.

Organizada pelos professores Maria João Sá e 
Paulo Ferreira, os alunos do 12ºK fizeram uma 
viagem ao outro lado da fábrica das fantasias, a 
caixinha mágica que é a televisão.
Esta passagem, para o outro lado do espelho, on-
de os sonhos se fazem realidade, fez brilhar o sor-
riso e as mentes criativas destes jovens estudantes, 
transportando-os para ouras dimensões e outros 
universos.
No fim, acabaram todos em retrato, numa Praça, a 
da Alegria, onde foram carinhosamente saudados 
pelos apresentadores Sónia Araújo e Jorge Gabriel.
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