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APRESENTAÇÃO DA MONOGRAFIA
“O Liceu da Póvoa de Varzim, os actores as estruturas e a instituição
(1904-2004)”, Leonor Torres
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Sr. Coordenador Educativo do Porto, Dr. José Eduardo Silva, em representação
da Sra. Directora Regional de educação do Norte.
Sr. Vereador da Educação da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Dr. Luís
Diamantino
Professor Doutor Licínio Lima, ilustre professor da Universidade do Minho
Doutora Leonor Torres, distinta docente da Universidade do Minho e, para nós,
alguém que é desta família
Senhoras e Senhores Professores e Funcionários
Caros Alunos
Minhas Senhores e meus Senhores.

As comemorações do centenário da Escola Secundária Eça de Queirós
constituíram-se como um dos maiores desafios organizacionais e institucionais
por que esta escola já passou. Afinal, não é todos os dias que uma instituição
comemora cem anos.
Foram idealizados vários eventos e programadas várias actividades.
Algumas delas, pela consistência e pela sua própria natureza, perdurarão no
tempo e nas nossas memórias por muitos e muitos anos. Editaram-se selos e
carimbo de correio, fundiram-se medalhas e descerraram-se lápides.
Mas ainda faltava qualquer coisa. Faltava algo que materializasse os seus
cem anos de vida; faltava uma obra de conjunto que condensasse a história da
escola e desse visibilidade ao importantíssimo papel social e educativo que teve

Rua Dr. Leonardo Coimbra

4490-621 Póvoa de Varzim

Tel.: 252298490

Faxe: 252298499

E-mail:eseq@mail.telepac.pt

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS (401675)
Póvoa de Varzim

ao longo de várias gerações; faltava uma obra que reflectisse a solidez e a
perenidade desta instituição de ensino já centenária.
Estava, assim, dado o mote.
Nada melhor que uma obra de carácter monográfico para, por um lado,
perpassar toda a história de vida da ESEQ e perpetuar o seu notável passado e,
por outro, tão ou mais importante, legar à comunidade, especialmente às
gerações futuras, o exemplo de uma história educativa de sucesso e um
património humano, cultural e material, de assinalável riqueza e que a todos
engrandece.
Estabelecido o desígnio, a estratégia apresentou-se-nos da maior
simplicidade: só a Dra. Leonor Torres podia levar a bom porto uma obra desta
natureza.
Porque possuía o conhecimento profundo da instituição, das suas
estruturas e dos seus actores;
Porque tinha sido aluna da ESEQ. E aluna da ESEQ uma vez é aluna das
ESEQ para sempre;
Porque a ESEQ, para ela, mais do que um objecto de estudo, sempre esteve
no seu coração, como se pode perceber ao ler vários dos seus escritos e teses. O
carinho que nutre por esta escola e que pude testemunhar enquanto seu aluno de
pós-graduação na Universidade do Minho, é visível quando a ela se refere,
quando recorda os bons velhos tempos de estudante, quando fala em alguns dos
seus professores, enfim…Sem desfazer, todos ficámos convencidos que
ninguém melhor que a Dra. Leonor para levar a cabo a ingente tarefa de fazer
uma história da Escola Secundária Eça de Queirós ou, talvez melhor, do Liceu
da Póvoa de Varzim.
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E a monografia, de excelente qualidade, até nos pormenores gráficos, que
hoje nos apresenta diz tudo. A sua extensão e profundidade mostram de forma
inequívoca a riqueza do percurso centenário desta escola e são prova do carinho
que por ela nutre.
Com esta obra, a Dra. Leonor Torres partilha connosco uma história, diria
até, quase íntima, do Liceu da Póvoa de Varzim, das suas instalações, dos seus
funcionários, professores e alunos. Dos avanços e recuos, dos sucessos e das
angústias por que sempre passa uma organização.
E utilizou em título a curiosa expressão “Liceu da Póvoa de Varzim”.
Curiosa pela carga simbólica e pelas evocações que suscita. Mas curiosa,
também, porque nos desafia a uma profunda reflexão: tratar-se-á de uma
designação própria do passado ou, pelo contrário, é uma designação com muito
futuro?
De uma forma ou de outra, porque a história das instituições e das
organizações humanas também se entrelaça com a história dos homens e dos
lugares, compreende-se o título utilizado pela Dra. Leonor Torres na monografia
que hoje nos apresenta: Liceu da Póvoa de Varzim.
Por tudo isto, Dra. Leonor Torres, em nome pessoal e em nome desta nobre
Escola, o nosso muito obrigado.
Mas esta obra é também uma porta aberta para o futuro. E um desafio para
que todos nós continuemos a fazer a história do Liceu. Uma história de sucesso
educativo, uma história de muitas alegrias e de muitos êxitos organizacionais.
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Por isso, não podemos deixar de reiterar, hoje, neste local, o nosso firme
compromisso com o engrandecimento da Escola Eça de Queirós / Liceu da
Póvoa de Varzim. E garantir à comunidade educativa o melhor do nosso
trabalho e a dedicação total dos professores e dos funcionários, na busca
incessante das melhores soluções para educar os nossos alunos, para combater o
insucesso e o abandono e para se obterem os melhores resultados educativos,
escolares e organizacionais.
As nossas intenções são claras: Queremos continuar a construção desta
nobre instituição e fazer dela uma escola de referência nacional no ensino que
ministra e na educação que proporciona. É para isso que trabalhamos.
O empenho dos nossos alunos e a preferência que nos tem sido dada pelas
famílias poveiras e pelas famílias de concelhos vizinhos, são uma garantia séria
de que teremos sucesso.
Dra. Leonor Torres.
Estamos-lhe muito gratos pela obra que hoje oferece a esta comunidade
educativa e à Póvoa de Varzim. É uma monografia fascinante sobre uma
encantadora instituição, com uma admirável e honrosa história de sucessos ao
longo de mais de cem anos. Muito Obrigado.
Estamos muito gratos à nossa sempre estimada Câmara Municipal que,
mais uma vez, não regateou esforços para presentear esta escola, o Liceu da sua
cidade e das suas gentes, com uma magnífica obra. Muito Obrigado Sr.
Vereador. Ficamos muito agradecidos ao Município da Póvoa de Varzim por
todo o apoio que nos concedeu na edição desta obra.
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Uma palavra de agradecimento também para os Directores da Biblioteca
Municipal: o Sr. Manuel Lopes, que nos deixou recentemente, e o actual
Director, Dr. Manuel Costa. Também a eles o nosso muito obrigado pelo
empenho directo que emprestaram a esta enorme tarefa e que se traduziu numa
obra irrepreensivelmente editada e de excelente qualidade nos arranjos gráficos.
Obrigado Professor Doutor Licínio Lima por nos conceder a honra de
visitar a escola e apresentar a excelente obra que marca a passagem dos seus
cem anos de vida
Muito obrigado a todos os que nos têm acompanhado e apoiado, alguns
deles aqui presentes, ao longo deste percurso.
Muito obrigado a todos os que nos honraram com a sua presença nesta
cerimónia.

José Eduardo Lemos
Presidente do conselho Executivo
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