
 

Discurso da Diretora da Escola Secundária São Pedro, Vila Real 
 

 
Quero começar por dar as boas vindas a todos os presentes neste ato solene da inauguração das obras de 
requalificação da Escola Secundária São Pedro. 
 

Permitam-me que agradeça, de um modo particular, a presença dos nossos ilustres convidados e 
manifeste a honra que é recebermos hoje, na nossa Escola, as suas Exas o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. 
António Costa e o Sr. Ministro da Educação, Dr. Tiago Brandão. 
Agradeço igualmente a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Eng.º Rui Santos, do 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gaspar e do Sr. Vereador da Educação, Dr. José Maria 
Magalhães.  
Não quero deixar também de agradecer a presença do Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Dr. 
João Miguel Gonçalves e da Sra. Presidente do Conselho Geral desta Escola, Dra. Carmen Carvalho. 
Agradeço igualmente a todos aqueles que quiseram marcar presença nesta cerimónia. 
 

Neste momento em que se assinala simbolicamente a inauguração da requalificação da Escola Secundária 
São Pedro quero deixar em meu nome pessoal e em nome de toda uma escola uma mensagem de enorme 
gratidão a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para que o sonho de longos anos se 
tornasse finalmente uma realidade.    
Muitos foram os avanços e recuos, muitas foram as dificuldades enfrentadas e vencidas, durante três anos 
de obras que decorreram entre dezembro 2017 e dezembro 2020. 
Foi de facto uma longa caminhada de 36 longos meses em que o dia a dia da Escola era inevitavelmente 
perturbado pelo som ensurdecedor das máquinas, pelo pó constante que invadia os espaços, pela 
mudança sucessiva de instalações em função das diferentes fase da obra, pondo à prova a paciência de 
todos os nossos alunos, dos nossos professores e dos nossos assistentes operacionais e técnicos. 
Mas a verdade é que tudo valeu a pena! 
 
E, neste momento importante da história da nossa Escola, queria deixar um enorme obrigado a todos os 
membros desta comunidade: alunos, professores, pais e encarregados de educação, bem como aos 
assistentes operacionais e técnicos que com espírito de união e de resiliência foram vencendo todas as 
adversidades em prol de um único e superior interesse coletivo: o sucesso pleno dos nossos alunos. 
Sem me alongar muito mais, aproveito para enaltecer o sentido de diálogo e de colaboração com a 
Empresa Construtora e sobretudo com os elementos da autarquia que acompanharam a obra, e que foi, 
na verdade, determinante para ultrapassar as dificuldades e inclusivamente algumas situações mesmo 
dramáticas como o incêndio que deflagrou no 4º piso totalmente renovado e já pronto para entrega em 
setembro 2019. Por isso, à Câmara Municipal de Vila Real, na pessoa do seu Presidente, Eng.º Rui Santos, 
gostava de, em nome de toda a comunidade educativa, agradecer o seu empenho e investimento nas 
questões da educação. 
 
É, pois, com profundo orgulho, que vemos hoje uma São Pedro requalificada e modernizada, com 
ambientes de aprendizagem dignos do século XXI, uma escola que conta agora com novos espaços e novas 
valências num belo edifício que manteve a sua traça arquitectónica original.  
 
Para terminar, queria deixar aqui o compromisso de que a Escola Secundária São Pedro tudo fará para 
continuar a ser uma Escol(h)a de Sucesso Pleno e continuar a distinguir-se pela qualidade da sua 
prestação, pela excelência das suas práticas e pela força coletiva do seu capital humano. 
 
Sensíveis à história de uma instituição que todos admiramos e respeitamos, continuaremos juntos a 
edificar uma Escola Moderna, capaz de abraçar os desafios do futuro e assim afirmarmo-nos, cada vez 
mais, como um exemplo e uma referência na educação. 

Bem haja a todos! 

Escola Secundária São Pedro, 07 de abril de 2021 


