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EFQM DISCURSO DIR
05.ABRIL.2019

Boa tarde.
Exma Sra. Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde
Exmo Presidente da Secção Norte da APQ (Associação Portuguesa para a Qualidade)
Exma Sra. Presidente do Conselho Geral da Escola Secundária José Régio (ESJR)
Exma Sra. Vice-Presidente e Vereadora da Educação da CMVC
Exmos Diretores de Agrupamentos de Escolas de Vila do Conde
Exmos convidados
Caros assistentes
Caros colegas
Hoje é o dia onde, permitam-me dizer, os minúsculos brilhos que povoam os olhos dos atores desta
Régio esvaziando-se de quase nada, se enchem de quase tudo, transformando o olhar de cada um
num importante e imprescindível elemento de uma melodia que, qual Mozart, ilumina sabiamente
a alma da família da nossa Régio!
Hoje é o dia em que a ESJR recebe da APQ um diploma que, alicerçado simbolicamente numa
estrela, representa todo o esforço e empenho de uma comunidade que, presente, mas (sempre) a
pensar no futuro, faz questão de, dia a dia, contribuir para erguer a estória de uma escola que,
assumidamente, se pretende de excelência!
Um especial e profundo agradecimento a uma equipa de 3 timoneiros que, desafiando os próprios
desafios, domesticando os movimentos de um tempo indiferente a qualquer emoção e apropriandose dos abraços de um astro-rei nem sempre sorridente, conseguiu tornar possível este grande
momento! Obrigado, Antero, Helena e Manuela! Este reconhecimento é fruto da vossa total entrega.
Esta certificação/reconhecimento resultou de todo um processo iniciado com a autoavaliação da
escola assente na metodologia CAF-Educação, de onde foi estabelecido um plano de melhoria em
torno de 3 ações de melhoria: a comunicação interna e externa da escola, a formação e o trabalho
colaborativo e a monitorização de todo o processo de ensino-aprendizagem. Foi este plano de
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melhoria que foi submetido à apreciação da APQ para a obtenção do reconhecimento Committed to
Excellence.
Tratando-se de uma grande conquista para a nossa comunidade, tal facto não pode significar que
sejamos hipnotizados pela magia das cores deste importante dia, mas, tão somente, deve servir de
enorme incentivo para que a ESJR continue a afirmar-se como uma escola de referência, efetiva e
assumidamente de inclusão, abraçando, de igual modo, todos os seus alunos, tornando-os cidadãos
críticos, ativos, emotivos e solidários, capazes de, sem estarem subjugados a qualquer tipo de
listagem rudemente povoada por uns quantos números, num futuro próximo poderem fazer parte
das soluções e decisões que transformem, um dia, o nosso mundo num mundo verdadeiramente
mais solidário e mais humano!
Este reconhecimento deve, também, refletir, uma vez mais e sempre, o quão a ESJR encara a
INCLUSÃO, enquanto um fator absolutamente decisivo para, como escola pública que é, de e para
todos, trabalhar efetivamente na educação de TODOS quantos

Tal como, estou certo, muitas escolas deste nosso país, a ESJR estará sempre, como é natural, junto
da comunidade onde se insere, sabendo-a escutar, compreendendo as suas angústias, os seus
medos e dificuldades, ajudando-a a atingir os seus objetivos e estando sempre presente na sua
defesa, assumindo o seu papel, enquanto escola pública, em prol de uma educação de excelência. A
ESJR, como escola de e para todos que, naturalmente, é, nunca escolherá um qualquer percurso que,
trilhado por uma eventual listagem cheia de coisa nenhuma, alicerçada nuns gélidos números, onde
o infinitesimal se confunde paradoxalmente com um infinitamente grande, tenha a ousadia de a
tornar menos humana, mais calculista e apenas para uns quantos! Nunca a ESJR deixará de estar
junto de todos os seus alunos, apoiando-os, assumindo-se como parte da sua família, dizendo
presente quando necessário, vivendo os seus problemas, chorando de alegria com as suas vitórias,
por mais pequenas que sejam, mesmo quando nunca venham a embelezar uma qualquer listagem
onde o infinitamente pequeno é absolutamente enorme para reduzir a um infinitésimo tudo quanto
se faz para ajudar que alguém seja, hoje e amanhã, um cidadão do mundo! Não, a ESJR, não vai por
aí! A ESJR prefere estar presente em todas as conquistas, por pequenas que sejam, de todos os seus
alunos, em vez de escorregar no mundo surdo e mudo de uns quantos algarismos! Não, a Régio não
vai por aí!
Permitam-me que dedique esta conquista, também, a todos aqueles que, ao longo dos anos,
desempenhando as mais diversas funções, enquanto professor, funcionário, aluno, encarregado de
educação ou membro da gestão, contribuíram para que, hoje, só pudesse ser esta a estória da
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sua/nossa Régio: uma escola presente a pensar no futuro! Um enorme obrigado! Esta conquista é,
também, vossa!
Enquanto escola presente, mas sempre a pensar no futuro, é fundamental interiorizar os enormes
desafios de um mundo, ainda e sempre, mais rápido que a Escola, apostando decididamente numa
filosofia que resulte das sinergias de todos, assentes em projetos transdisciplinares que
demonstrem que uma sala de aula é muito mais do que o espaço delimitado por umas quantas
absolutamente necessário libertarmo-nos dos movimentos que, dia a dia, paulatinamente,
descrevem numa qualquer superfície, sempre e unicamente, uma simples e bela circunferência!
Insistindo numa contínua equidistância, estaremos certamente a esvaziar o nosso papel, enquanto
atores fundamentais na formação dos nossos jovens, tornando-os construtores de soluções de um
mundo que se quer mais de todos!

Permitam-me, ainda, demonstrar o meu apreço pela forma como, sempre, a CMVC abraçou (e
abraça) as causas da educação. O contínuo apoio, a sensibilidade e o carinho com que a CMVC
perfuma as suas decisões nas cousas da educação foram (e são) um alicerce fundamental para que
as escolas deste concelho continuem a desempenhar um trabalho de qualidade, apostando, como é
óbvio, no sucesso dos jovens deste concelho. Por isso, este reconhecimento é, também, fruto da
visão de uma autarquia sempre presente! Sra Presidente, este reconhecimento é, também, seu! Um
profundo obrigado pela CMVC continuar a apostar na educação e acreditar nas suas escolas.
Obrigado!
Termino, com um enorme obrigado a TODOS, por permitirem que a nossa/vossa ESJR, trabalhando
para a excelência, continue a ser verdadeiramente de TODOS!

Viva a ESJR!
Viva Vila do Conde!

Diretor ESJR, 05.04.2019
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