MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS (401675)
Póvoa de Varzim

JANTAR DE GALA DA ESEQ
16//07/2004
Abertura das comemorações do Centenário da ESEQ (19004/2004)
Entrega dos Diplomas aos alunos do quadro de Excelência (2003/2004)

Sra. Directora Regional Adjunta de Educação do Norte, Dra. Helena Roque
Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim
Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Dr. Macedo Vieira
Sr. Vereador da Educação da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Dr. Luís Diamantino
Senhoras e Senhores Professores
Senhoras e Senhores Funcionários
Caros alunos e familiares
Minhas Senhores e meus Senhores.

Em nome da Escola Secundária de Eça de Queirós, agradeço a todos a presença
nesta festa. Muito obrigado por terem vindo.
Estamos aqui reunidos para comemorar dois acontecimentos singulares e muito
importantes para esta escola e para toda a comunidade educativa: por um lado, a (re)
instituição do Quadro de Excelência, por outro, a inauguração do ciclo de
Comemorações do Centenário da Escola Secundária Eça de Queirós.
O Quadro de Excelência constitui-se como uma justa homenagem aos alunos que
se notabilizaram durante este ano lectivo, não só pelo elevado sentido de
responsabilidade e excelente comportamento de que deram provas, como também
pelos notáveis resultados escolares obtidos.
É necessário muito esforço, muito trabalho e muito mérito para aceder a este
Quadro. Os cinquenta alunos que hoje homenageamos obtiveram EXCELENTES
classificações frequência: médias de nível 5 os 3 alunos do Ensino Básico e médias
iguais ou superiores a 18 valores os 47 alunos do Ensino Secundário. São 50 alunos
distintos, primus inter pares da Escola Secundária Eça de Queirós.
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Os seus desempenhos escolares não carecem de quaisquer comentários. Falam
por si, distinguem os alunos, honram as famílias, os amigos e os professores;
dignificam esta escola e, estou certo, dignificam a Póvoa de Varzim.
A Escola Secundária Eça de Queirós, o LICEU DA PÓVOA como é
comummente conhecida, tem o dever e a obrigação de reconhecer e referenciar
publicamente os alunos que se destacam pela dedicação e desempenho escolares. Mas,
não se pense que a distinção dos melhores alunos nos faz esquecer de todos os outros.
Não os esquecemos. Orgulhamo-nos de todos; a todos, sem excepção, oferecemos as
mesmas oportunidades e a todos os que não alcançaram a honra de integrar o Quadro
de Excelência este ano, deixamos aqui uma palavra de estímulo para que se esforcem
no sentido de o integrar em anos futuros.
Muitos dos presentes que frequentaram esta casa se lembrarão do QUADRO DE
HONRA do qual constavam os nomes dos melhores alunos do então LICEU. O tempo
foi passando e esta prática foi caindo em desuso por força de várias circunstâncias que
não interessa agora escalpelizar.
Hoje, após um intenso debate no seio da comunidade escolar, recuperou essa
tradição e, por isso, estamos aqui para manifestar publicamente o nosso apreço pelos
melhores alunos desta escola no ano lectivo de 2003/2004. O nome deles passará a
constar dos anais desta escola e ficará gravado durante um ano no restaurado “Quadro
de Honra” patente no hall de entrada.
Mas, o mais importante para nós é que estes alunos que hoje homenageamos
venham a ser Homens e Mulheres bons, dignos, solidários e capazes de cumprir
plenamente o superior desígnio da cidadania.
Vamos formalizar este acontecimento, entregando a cada aluno um diploma e
uma lembrança, esta gentilmente oferecida pela Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim.
CHAMAR UM A UM.
Entregar Diploma; tirar foto,
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Minhas senhoras, meus senhores. O outro acontecimento singular e muito
importante para a Escola Secundária Eça de Queirós e que nos reúne aqui hoje, é a
comemoração do aniversário do seu centenário.
A Escola Eça de Queirós, embora com denominação diferente (Escola Municipal
Secundária ou Liceu), nasceu por decreto em 14 de Julho de1904, tendo recebido os
primeiros alunos em Outubro do mesmo ano, nas instalações da Câmara Municipal.
Abrimos aqui um parêntesis para endereçar um agradecimento especial à Câmara
Municipal na pessoa do seu Presidente, Dr. Macedo Vieira, por estes 100 anos de
colaboração, de parceria e de partilha de responsabilidades na educação e formação de
tantos milhares de jovens.
Um agradecimento especial também para toda a comunidade poveira e para os
seus ilustres filhos que, primeiro, impulsionaram e materializaram o sonho de criação
de um LICEU nesta terra e, depois, juntamente com pedagogos de mérito, o souberam
valorizar, enriquecer e distinguir no conjunto das instituições locais e de entre todas as
instituições de ensino do país.
Com as iniciativas que levaremos a cabo durante o próximo ano lectivo e que
constam do programa que vos ofereceram à entrada, pretendemos sublinhar a longa
história de dez décadas desta escola, enaltecer todos aqueles que a engrandeceram e
prestar justa homenagem a todos os alunos, funcionários e professores que aqui
deixaram uma boa parte das suas vidas. Nesta noite de alegria é também nosso dever
comungar com a memória de todos os que passaram por esta casa e já não se
encontram entre nós. O que a escola é, a eles também o deve!

A iniciativa de hoje é, apenas, a primeira de um programa inacabado, aberto a
outros eventos e a outros contributos que o possam diversificar e enriquecer.
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Em nome da Escola Secundária Eça de Queirós, queremos, por fim, prestar
público agradecimento a todos quantos, das mais variadas formas, têm contribuído
para tentarmos levar a bom porto as comemorações do Centenário da ESEQ.
Uma especial referência ao apoio incondicional e presença constante da Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim, bem como um sentido agradecimento à Comissão das
Comemorações, nas pessoas das professoras Filomena Pacheco, Maria José Frutuoso e
Isabel Caldas.

Muito obrigado

Sra. Directora Regional Adjunta, Dra. Helena Roque

Sr. Presidente da Câmara
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