MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS (401675)
Póvoa de Varzim

COMEMORAÇÃO DO CINQUENTENÁRIO DA ESEQ
18/10/2002

Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Dr. Macedo Vieira
Ex.mo Sr. representante do Director Regional de Educação do Norte. Dr. Fernando Charrua
Ex.mos representante das Instituições Povoenses e outras aqui persentes
Ex.mos alunos, funcionários e professores de ontem e de hoje
Ex.mos Sras. e Srs. que, generosamente, se associaram a este evento
Ex.mos Srs. representantes dos Órgãos de Comunicação Social aqui presentes

Em nome da Escola Secundária de Eça de Queirós, declaro aberta a cerimónia de
descerramento da lápide comemorativa do cinquentenário deste edifício e, desde já, agradeço
empenhadamente a presença de todos vós neste evento.

Um dos valores que sempre nortearam esta escola foi o trabalho. Trabalho árduo e
honesto que sempre frutificou ao longo da história desta casa. Valorizamos sempre, muito
mais, o conteúdo do que a forma. Daí que, no culminar destas comemorações, nos sintamos
satisfeitos por consideramos ter cumprido condignamente o trabalho a que nos propusemos e
as obrigações que sobre nós impendiam.
As iniciativas que levamos a cabo e de que este momento faz parte, primaram pela
singeleza e humildade, também valores característicos desta escola.
Aproveito para, em nome da Escola Secundária Eça de Queirós, prestar público
agradecimento a todos quantos, das mais variadas formas, contribuíram para levar a bom
porto as comemorações do Cinquentenário.
Uma especial referência ao apoio incondicional e presença constante da Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim, bem como uma referência de sentido agradecimento à
Comissão das Comemorações, nas pessoas das professoras Filomena Pacheco, Maria José
Frutuoso, Isabel Caldas e Maria José Trovão.
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Este momento constitui, para esta casa, para todos nós e para a Comunidade Educativa,
motivo de grande satisfação. É um acto simbólico mas revestido de profundo significado
educativo, social, cultural e, até, humano.
Há 50 anos, em 18 de Outubro de 1952, inaugurava-se o edifício do Liceu Nacional da
Póvoa de Varzim. Esta escola.
Este belo edifício, casa de muitos jovens e adultos da Póvoa de Varzim e da região
norte, acolheu, durante meio século, milhares de alunos que aqui procuraram e obtiveram uma
educação e uma formação que a todos orgulha e que em todos deixou bem vincado o doce
travo da saudade.
Hoje, são muitas as pessoas, da Póvoa, de Vila do Conde, de Esposende e de muitos
outros locais que a sentem como a sua casa. E disso fazem gala, como testemunham os
encontros periódicos de ex-alunos, os mais variados registos escritos e orais e estas
comemorações.
Ao longo dos últimos 50 anos a ESEQ tem cumprido exemplarmente a sua missão.
Orgulhamo-nos do contributo que temos dado para a educação e formação de milhares de
homens e mulheres, que se afirmaram como cidadãos exemplares. Alguns dos quais
granjearam meritório prestígio na sociedade e nas profissões a que se dedicaram.
Bem hajam todos aqueles que tivemos a honra de educar. Foram merecedores do
trabalho, da dedicação e do empenho de centenas de professores e de funcionários que, ao
longo destes anos, muito contribuíram para a formação dos alunos e o prestígio da Escola
Secundária Eça de Queirós.
Aos professores e funcionários, que muito dignamente têm servido esta escola,
deixamos aqui uma palavra de reconhecimento e de agradecimento pelo seu trabalho. O
entusiasmo e a dedicação com que sempre exerceram as suas funções, dignificam a profissão
e elevam, bem alto, o nome desta escola.
As famílias dos alunos, que ao longo destes anos nos têm dado a honra da sua
preferência, também são responsáveis pelo prestígio desta instituição de ensino. E, se as
ajudamos a educar os filhos, é de inteira justiça sublinhar o importante contributo que deram
na construção e afirmação da identidade da nossa escola, como uma relevante instituição da
Póvoa de Varzim e da região.
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A todos quantos empreenderam a árdua tarefa de viabilizar a construção deste edifício e
a todos aqueles que materializaram o velho sonho da comunidade poveira de ter o seu Liceu
em instalações dignas;
A todos aqueles que, carinhosamente, ao longo de cinco décadas e através do seu
esforço e da sua dedicação, cuidaram de o entregar, geração após geração, cada vez mais
vigoroso e pujante;
A todos aqueles que, pela qualidade do seu magistério, subida e honradamente,
prestigiaram esta escola alcandorando-a a uma posição de justo relevo entre pares;
OBRIGADO.
É esta a palavra que melhor traduz o respeito e a gratidão sentidos pela actual
comunidade escolar que, orgulhosamente, com eles partilha o mesmo espaço de memórias.
E esta Comunidade Escolar não esquece aqueles que, já não se encontrando entre nós,
também têm um lugar no nosso coração. Esta Escola é deles e é também eles.
Os exemplos do passado prendem-nos e obrigam-nos a olhar para o futuro.
O futuro está aberto, é uma página em branco que escreveremos, linha a linha, confiada
e abnegadamente, para não desmerecer a herança que nos outorgaram e a memória que nos
legaram.
Com trabalho, com dedicação e com entusiasmo, saberemos dar o nosso contributo para
continuar a fazer desta escola uma instituição de ensino prestigiada, que a todos orgulhe e que
mereça o respeito daqueles que virão a seguir a nós.

Muito obrigado

Intervenção do Dr. F. Charrua
Intervenção do Dr. Macedo Vieira
•

Descerro a Lápide

Agradeço a todos a presença neste evento, convido-os a visitarem a exposição e a associaremse ao acto que se segue: missa solene na Igreja Matriz às 19h00
Aproveito a ocasião para apresentar desculpa àqueles que pretendiam participar no jantar no
casino e que, por inscrição tardia e dadas as limitações de espaço não foi possível atender.
Dava assim por concluída esta Sessão
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