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Referência
no ensino em
Bragança
A Escola Secundária Emídio Garcia é a instituição herdeira do antigo
Liceu Nacional de Bragança, estabelecimento fundado em 1853.
Desde 2012 que é sede do agrupamento homónimo, que serve o
concelho de Bragança e outras regiões do distrito.

O diretor, Eduardo Santos, diz-nos que esta escola, que
ainda hoje é comummente chamada de Liceu, “sempre foi uma
referência a nível regional, tendo também alguma projeção
nacional”. Agora inserida num agrupamento, o responsável
sublinha o objetivo de “manter essa tradição e de alargar a
formação a cada vez mais modalidades de ensino”.
A oferta letiva da Secundária Emídio Garcia abrange o 3º
Ciclo e Secundário, tanto nas vertentes dos Cursos Científico-Humanísticos (com as quatro opções) como dos Cursos Profissionais (este ano foram abertas as formações em Auxiliar de
Saúde e em Animador Sociocultural, estando também em funcionamento o curso de Gestão de Equipamentos Informáticos).
A Secundária Emídio Garcia tem definido estas ofertas
“lutando sempre pelos interesses dos alunos” e dispõe de
“todas as condições humanas e materiais para a lecionação
dos cursos”. A área da saúde, nomeadamente, é um domínio
em que beneficia, para além dos laboratórios com que está
equipada, de importantes protocolos como, por exemplo, os
que tem com a Escola Superior de Saúde de Bragança, com

a Santa Casa da Misericórdia de Bragança e com a Unidade
Local de Saúde do Nordeste.
O Agrupamento, na totalidade, é frequentado por dois milhares de estudantes, com cerca de metade na sua escola-sede. A
pouca disponibilidade de ofertas noutros concelhos do distrito
faz com que a Escola Secundária Emídio Garcia acolha alunos
de diversas proveniências para além do concelho de Bragança.
É, aliás, uma instituição que procura ser “aberta a todos e muito
inclusiva, com alunos de várias nacionalidades e de todas as
classes sociais”.
Acerca dos resultados que tem obtido, Eduardo Santos
diz-nos que “a Escola se distingue pelos alunos que ingressam
nos cursos superiores mais requisitados do país, mas também
pelos outros que assumem de forma positiva o seu lugar no
tecido económico do distrito”.
Para o presente ano letivo, espera que se continue “a investir
na qualidade do ensino e que, no final do ano, os resultados sejam
cada vez melhores. É com este objetivo que o Agrupamento trabalha,
tendo sempre em conta a formação integral dos nossos alunos”.

