”50 anos a construir rumos”
Comemoração do cinquentenário
do
Liceu Nacional de Cascais / Escola Secundária de S. João do Estoril

Agora que passaram alguns dias após a Sessão de Encerramento da Comemoração do
50º aniversário da nossa escola é tempo de balanço e de relembrar os diversos
eventos que tiveram lugar, evidenciando o que correu bem sem esquecer o que não
correu tão bem.
A Sessão de Abertura, que teve lugar no dia 1 de outubro no auditório Ana Ribeiro da
Escola Secundária de S. João do Estoril, decorreu em ambiente solene mas de festa,
tendo contado com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Dr.
Carlos Carreiras, do Vereador da Educação, Dr. Frederico Pinho de Almeida, do
Presidente da Junta de Freguesia de Cascais – Estoril, Dr. Pedro Morais Soares, do
Presidente do Conselho Geral, Dr. António Padeira, do Diretor do Agrupamento, Dr.
José Loureiro, que usaram da palavra. Contou ainda com a presença do Sr. Diretor
Municipal, Dr. Miguel Arrobas, atuais e ex-professores, alunos e funcionários. Embora
tenha sido convidado, o Sr. Ministro da Educação não esteve presente na cerimónia.
Os oradores tiveram oportunidade de expressar a sua satisfação pela efeméride e por
o que ela representa para a comunidade educativa e para o concelho de Cascais. Antes
do início da Sessão teve lugar um coffee break bastante participado.
No dia 8 de outubro estava prevista a realização de um torneio de ténis destinado a
atuais e antigos alunos nas instalações do Clube de Ténis do Estoril. Infelizmente o
torneio não se realizou devido ao facto de os responsáveis desta instituição não terem
disponibilizado as instalações.
Durante a manhã do dia 12 de outubro decorreu um torneio de ténis de mesa, nas
instalações desportivas da Escola Secundária de S. João do Estoril, no qual participaram
atuais e antigos alunos. O torneio teve uma razoável participação e decorreu num
clima competitivo mas simultaneamente de convívio entre os participantes.
No fim da tarde do dia 12 de outubro teve lugar uma tertúlia designada “Antigos
alunos – Histórias e Estórias”. Esta tertúlia teve uma adesão muito significativa e
contou com a participação de antigos alunos das cinco décadas de existência do Liceu /
Escola Secundária de S. João do Estoril. Antes do início da tertúlia teve lugar um coffee
break de boas vindas destinado aos participantes. Durante duas horas percorreram-se
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cinco décadas de história do Liceu / Escola Secundária através do testemunho de
muitos dos participantes. Além da conversa “solta” que dominou grande parte das
intervenções houve também lugar ao depoimento de cinco antigos alunos, cada um
correspondente a cada uma das décadas decorridas entre 1968 e 2018. Foi um fim de
tarde muito agradável para todos os participantes.
No dia 13 de outubro de manhã realizou-se uma celebração eucarística no auditório da
Escola Secundária de S. João do Estoril. A missa foi celebrada pelo padre Octávio
Morgadinho antigo professor de Filosofia da escola.
No dia 13 de outubro teve lugar o almoço comemorativo do cinquentenário do Liceu /
Escola Secundária. Este almoço realizou-se na sala de convívio da escola e contou com
a participação de cerca de 250 pessoas, entre atuais e antigos alunos, professores e
funcionários. Também marcaram presença no almoço o Vereador da Educação, Dr.
Frederico Pinho de Almeida e o Diretor Municipal, Dr. Miguel Arrobas. O almoço
decorreu em ambiente festivo e de confraternização. Tiveram lugar encontros e
reencontros, relembraram-se bons momentos vividos no passado entre colegas e
entre antigos alunos e os seus professores. Foram momentos para “mais tarde
recordar”.
Durante a tarde do dia 13 de outubro teve lugar no Centro Cultural de Cascais o
lançamento do livro comemorativo dos 50 anos do Liceu Nacional de Cascais / Escola
Secundária de S. João do Estoril. O livro, com o título “50 anos, 50 histórias”, foi escrito
por 50 antigos e atuais alunos, professores e funcionários pretendendo-se com a sua
publicação dar voz às perspetivas das várias gerações que fizeram a história da nossa
escola. A cerimónia contou uma presença muito significativa de antigos alunos, atuais
e antigos professores, familiares e amigos que encheram o auditório.
Para a noite do dia 13 de outubro estava prevista a realização de uma gala que teria
lugar no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril. No entanto, a gala não
se realizou devido ao alerta dado pela Proteção Civil face à aproximação do furacão
Lesley.
Perante a impossibilidade da realização da gala no sábado, dia 13, a mesma foi adiada
para dia 18 de outubro. Este adiamento fez com que alguns grupos de música e dança
não estivessem disponíveis no dia 18 o que empobreceu a apresentação. Apesar deste
contratempo a gala acabou por agradar às 250 pessoas que estiveram presentes.
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Após a apresentação da gala, teve lugar a Cerimónia de Encerramento da
Comemoração do 50º aniversário do Liceu Nacional de Cascais / Escola Secundária de
S. João do Estoril. Apesar do convite endereçado (com cerca de um ano de
antecedência) ao Sr. Presidente da República, este não esteve presente na Cerimónia
de Encerramento, o que criou algum desapontamento em muitos de nós.
Durante a cerimónia foram homenageadas a Dra. Maria Pereira, professora que fazia
parte do quadro de professores do Liceu Nacional de Cascais à data da sua
inauguração (em 1968) e a Dra. Ana Ribeiro que foi Presidente do Conselho Diretivo e
Executivo durante 22 anos.
Foram oradores o Presidente do Conselho Geral, Dr. António Padeira e o Diretor da
Escola Secundária de S. João do Estoril, Dr. José Loureiro. Em representação da Câmara
Municipal de Cascais esteve presente o Vereador da Educação, Dr. Frederico Pinho de
Almeida, que fez o discurso de encerramento. Tal como tinha sucedido na Cerimónia
de Abertura o Sr. Ministro da Educação não esteve presente nem se fez representar na
Cerimónia de Encerramento.

Nota:
No período compreendido entre 1 e 18 de outubro de 2018 decorreram
exposições de artes plásticas.

S. João do Estoril, 4 de novembro de 2018
O Diretor do Agrupamento de Escolas de S. João do Estoril
José Loureiro
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Resta agradecer a todos os que contribuíram para que fosse possível concretizar a
comemoração dos 50 anos da nossa escola, nomeadamente:
Todos os autores do livro “50 Anos, 50 Histórias”
Aos membros da direção
-Fernando Ramos
-Maria João Coimbra
-Estefânia Machado
-Regina Roxo
Aos professores de comunicação
-Margarida Constantino
-Joaquim Silva
Aos mestres de cerimónia
-Estela Coutinho
-Filipe Teixeira
Às apresentadoras da gala
-Clara Rua
-Helena Alzamora
Aos professores
-António Pedro Andrade
-Lurdes Ruivo

-Francisco Silva
Ao grupo dos antigos alunos, corporizado na pessoa de:
-António Vila Verde
-Cristina Balby
-Fernando Miguel Cruz
-Rui Traquete
-José Oliveira
-Mário Silva
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-Carlos Damas
-Escola de Música Crescendo
-Professora Lilya
-“Tunística” - Tuna da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
-Bárbara Chora
-Rayssa Rosa

Finalmente, queria expressar o nosso agradecimento à:
-Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril
-Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
-Junta de Freguesia de Cascais – Estoril

-Câmara Municipal de Cascais, na pessoa do Sr. Presidente DR. Carlos Carreiras e do
Sr. Vereador Frederico Pinho de Almeida

E ainda um agradecimento muito especial para a professora Tereza Knapic

