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Em primeiro lugar gostaria de expressar o meu agradecimento pela vossa 

presença, facto que muito me honra e que também pode ser interpretado 

como um sinal de disponibilidade para, com o apoio de todos, 

continuarmos a edificarmos uma escola José Régio Excelente, preocupada 

com o sucesso dos seus alunos, interessada em participar activamente com 

as muitas e importantes instituições que fazem, também elas, crescer todo o 

concelho de Vila do Conde. 

A minha candidatura, sendo uma candidatura “pela e para a escola” 

assentou num conjunto de princípios, estratégias, metodologias e 

actividades que têm como principal objectivo contribuir para que esta 

escola, a nossa JR, seja cada vez mais uma instituição apostada em 

contribuir decididamente para a formação dos nossos jovens, apostada em 

ter um papel preponderante na construção do futuro das gentes desta terra. 

A Escola Secundária José Régio deve construir uma imagem inequívoca de 

um espaço acolhedor, um universo onde aprender e ensinar façam parte 

integrante de um conjunto de rectas concorrentes, claramente iluminadas 

pelo brilho do saber. 

É pois dentro desta linha do pensamento que, tal como sempre foi meu 

timbre, e porque acredito que todas as mudanças, todos os desafios exigem 

a energia de muitos, continuarei, juntamente com a minha equipa, a apostar 

na consolidação daquilo a que muitas vezes referimos de “família JR”. 

Continuaremos pois a apostar numa família JR, onde todos os actores 

tenham e sintam que têm verdadeiramente um papel activo na vida desta 



escola. Uma família onde Alunos, Pais, Encarregados de Educação, 

Funcionários e Professores sintam que, todos os dias a escola JR cresce, 

porque fazem parte integrante de uma máquina única, onde é fundamental a 

colaboração, a partilha, a critica construtiva e, assim de tudo, o verdadeiro 

gosto de pertencer a esta comunidade. 

Na minha opinião, esta filosofia é essencial para que todos possamos 

ultrapassar momentos difíceis que, sejamos claros, irão povoar os próximos 

tempos. 

Serão momentos complicados não só resultado da aplicação dos diversos 

normativos legais, nomeadamente aqueles que sustentam a Avaliação de 

Desempenho, mas também, e não menos importante, das condições físicas 

que resultam das obras, porque o processo de requalificação da nossa JR 

terminará no inicio do segundo período, e tal facto exigirá, como todos já 

sabemos, mais uma vez um esforço acrescido. 

Devo também dizer, numa total transparência e respeito por todos aqueles 

que acreditam numa escola apostada no sucesso dos seus alunos e na 

redução do abandono escolar, que a minha conduta, ainda que assente 

numa lógica de família/trabalho de equipa, não descurará as suas 

obrigações, nem impedirá que, à luz da legislação e dos mais importantes 

deveres de uma instituição como a nossa, possam ser tomadas as devidas e 

necessárias decisões. 

Embora a direcção de uma escola esteja claramente assente na figura do 

Director, devo contudo afirmar que, tal como já referi várias vezes, o 

respirar, os movimentos, o sentir de uma escola resulta acima de tudo de 

trabalho sério de um grupo de pessoas. 

Quero com isto dizer que, na linha da filosofia que norteou a minha 

candidatura, a equipa que irá trabalhar comigo e que garantirá uma 

continuidade absolutamente essencial nos dias que correm, será aquela que 

ao longo destes últimos anos, nunca deixou de acreditar na nossa escola e, 



mesmo com prejuízo da vida pessoal, nunca se escusou a esforços. Trata-se 

pois de uma decisão que traduz o quanto reconheço o empenho, sentido de 

responsabilidade e apoio que sempre caracterizou toda esta equipa. Um 

muito obrigado e um agradecimento pelo sinal que desde o primeiro minuto 

lançaram, permitindo perceber que estariam disponíveis para colaborar, 

dentro ou fora da direcção, na edificação deste projecto. 

Aproveito este momento para, também, agradecer a todos os colegas que 

comigo trabalharam, durante os anos em que exerci funções de Presidente 

de Conselho Executivo. Esta escola actual é sem dúvida resultado do 

empenho e esforço de todos esses colegas. Um sentido obrigado. 

Um agradecimento também a todos os professores e funcionários que, 

todos os dias, mesmo muitas vezes em condições menos satisfatórias, 

nunca deixaram por créditos alheios o seu verdadeiro empenho na vida 

desta escola. 

Um agradecimento à Associação de Pais que, nas condições que nem 

sempre foram as melhores, demonstrou claramente que estava presente, 

assumindo sempre que necessário um papel activo. Como é óbvio, espero 

continuar a sentir, e se possível ainda mais, que a vida desta escola deve 

muito a uma Associação de pais cada vez mais interventiva. 

Uma palavra de agradecimento às instituições que cada vez mais têm, 

também elas, um papel decisivo na definição das linhas orientadoras de 

uma escola. É importante sentir que a direcção de uma escola pode contar 

com a partilha de informação, o apoio e colaboração de instituições 

integrantes da comunidade educativa, demonstrando a importância da 

escola transformar os seus muros delimitadores nuns simples e inofensivos 

obstáculos físicos. 

Um especial agradecimento à autarquia por todo o apoio que desde sempre 

tem dado à escola e que, julgo ser de elementar justiça dizê-lo, desde 

sempre esteve disponível para apoiar todas as solicitações que lhe fizemos. 



Estou certo que poderemos continuar a contar com todo este apoio e, devo 

também aqui dizer, publicamente, que como é óbvio, a escola estará, como 

sempre, disponível para colaborar em todas as iniciativas que venham a ser 

propostas pela autarquia. Um obrigado muito especial. 

Não posso esquecer o ainda jovem projecto que esta escola abraçou no ano 

passado e que tem contado com o excepcional desempenho de toda uma 

equipa de trabalho. Sendo um projecto cuja concretização não deve 

encontrar qualquer tipo de obstáculo da parte da Direcção desta escola, 

permitam-me que possa publicamente expressar o meu profundo orgulho 

pelo trabalho de elevada qualidade que tem pautado este primeiro ano de 

vida. Gostava de dizer que, naturalmente, poderão continuar a contar 

comigo no desenvolvimento desse importante projecto que é aumentar as 

qualificações dos adultos deste concelho. Um obrigado por contribuírem 

para a construção da história e imagem da JR. 

Permitam-me que neste momento em que vou abraçar um novo cargo, 

possa soltar alguns sentimentos que pacientemente repousam, ainda que 

contrariados, numa delicada gotícula, também esta prisioneira dos 

inúmeros movimentos de uns senhores que invariavelmente, distantes de 

todos e de ninguém, continuam a garantir a sequência que teima 

caracterizar o nosso dia-a-dia. 

Permitam-me pois que agradeça publicamente àqueles que são o meu 

verdadeiro sentido de continuar a acreditar que aqueles movimentos, ainda 

que aparentemente cheios de nada, contribuem para que a nossa vida se vá 

preenchendo de um pouco de tudo. À Luzia um muito obrigado por 

compreender, ou quiçá tentar compreender, que a nossa JR é também uma 

parte da minha vida. Um obrigado por ter transformado os silêncios num 

mundo cheio de símbolos, reconhecendo, certificando e validando as 

minhas ausências. Obrigado por continuares a estar comigo em todos os 

momentos! 



Ao Pedro que tantas vezes, entre uma estória de um grande vulto português 

e uma expressão que teimosamente, a pés juntos, jurava que nem sempre a 

perpendicularidade se esgota num simples, vulgar e aparentemente 

inofensivo ângulo recto, transformou, qual metamorfose, aqueles 

movimentos cíclicos dos tais senhores do tempo, em mais uma vulgar 

personagem secundária de uma relação intocável e cada vez mais forte. O 

meu muito obrigado pela paciência, pela magia de ultrapassar esses vazios. 

Obrigado pelo apoio que nunca negaste. Permitam-me que possa afirmar o 

orgulho que tenho por ele e o quanto o admiro! Muito obrigado, Pedro. 

Gostava de terminar salientando que desenvolverei todos os esforços para 

que o plano de intervenção com que me candidatei seja efectivamente 

concretizado. 

Mas, mais uma vez, gostava de referir que para a concretização desses 

projectos e de muitos outros que espero venham a surgir, é importante 

contar com o apoio de todos aqueles que, para além das suas opiniões, 

pretendam genuinamente contribuir para uma escola pública apostada na 

qualificação do concelho de Vila do Conde. 

Conto com o apoio de todos esses! 

Muito obrigado 

António Almeida 

03/07/2009 


