MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS (401675)
Póvoa de Varzim

(RE) VER 100 ANOS

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DAS COMEMORAÇÕES DO
CENTENÁRIO DA ESEQ
NO SALÃO NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM
23//10/2004
Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim em exercício, Dr. Luís
Diamantino,
Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim, Dr. Álvaro Tavares
Moreira,
Srs. Vereadores,
Dra. Conceição Barbosa em representação de seu pai, Dr. Jorge Barbosa
Professora Doutora Leonor Torres
Senhoras e Senhores Professores e funcionários da Escola Eça de Queirós
Minhas Senhores e meus Senhores.

Na qualidade de Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Eça de
Queirós e com a autorização do Sr. Presidente desta reunião, Dr. Luís Diamantino,
declaro aberta a Sessão Solene de Comemoração do Centenário desta escola.
Vamos dar início a esta sessão ouvindo uma poveira a quem a Escola Secundária
Eça de Queirós muito deve, não só pelo trabalho e estudo que sobre ela tem
desenvolvido e que, reconhecidamente, a projectam muito para além da nossa região;
como especialmente pelo carinho que à nossa escola tem dedicado e que a faz dizer
sempre sim quando lhe pedimos ajuda.
Falo de uma distinta professora na Universidade do Minho e uma profunda
conhecedora da Escola Secundária Eça de Queirós, Escola onde estudou e Escola
objecto de estudo das Teses de Mestrado e de Doutoramento.
Convido ao púlpito a Dra. Leonor Lima Torres que, mais uma vez, nos honra a
sua presença neste evento.
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Minhas senhoras e meus senhores
Simbolicamente, escolhemos o lindíssimo Salão Nobre da Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim para realizar esta Sessão Solene. Foi aqui a nossa primeira casa.
A casa onde nascemos em 1904 e a que, com imenso gosto e muita honra,
voltamos hoje para (RE) VER o nossos 100 Anos. A Câmara Municipal, ao longo
deste século sempre teve as portas bem abertas para nos receber, para nos abrigar, para
nos dar a segurança e o apoio que só a casa dos nossos pais nos dá.
Em 1952, muito depois de termos atingido a maioridade e a independência, foi da
casa dos nossos pais, desta nobre Câmara Municipal que saíram o apoio e os meios
que permitiram ao Liceu da Póvoa ter hoje a sua própria casa.
É por isso que na Sessão Solene do nosso centenário vimos prestar sentida
homenagem à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. Tudo será pouco para lhe
agradecermos o tanto que fez por nós.
A Escola Secundária Eça de Queirós é uma instituição centenária, com
pergaminhos na educação de milhares de poveiros, de milhares de portugueses. É uma
instituição cuja dignidade e dedicação à Póvoa e ao Serviço Público orgulham,
estamos certos, os poveiros e aqueles que os dirigem.
É uma instituição que sempre procurou corresponder às expectativas das famílias
e dos alunos, instruindo-os bem, formando-os como cidadãos plenos, elevando a sua
cultura, o seu conhecimento e as suas competências profissionais. Sempre foi esta a
nossa missão.
Deixo aqui uma palavra especial para todos os professores e funcionários que,
durante os últimos 100 anos, fizeram da Escola Secundária Eça de Queirós uma
instituição de referência em toda a região, respeitada pela população e pelas outras
instituições
Esta Sessão Solene é, também ela e sobretudo, uma homenagem aos nossos
alunos. É de inteira justiça recordar os alunos. Foi por eles e para eles que sempre
trabalhámos. Eles sempre foram a nossa razão de ser.
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A todos os alunos que nos honraram com a sua preferência, a todos os que
contribuíram com o seu mérito e as suas capacidades para elevaram bem alto o nome
desta escola, aos que se encontram entre nós e aqueles que já faleceram, deixo também
aqui uma palavra de profundo reconhecimento e agradecimento.
Simbolicamente, vamos homenagear os nossos alunos atribuindo um diploma ao
Dr. Jorge Silva Barbosa, na qualidade de aluno mais antigo da Escola Eça de Queirós.
Por razões de saúde, será representado pela sua filha, Dra. Conceição Barbosa.
Minhas senhores e meus senhores, não esquecemos as nossas raízes, não
esquecemos o quanto vos devemos e o quanto devemos à população da Póvoa de
Varzim; mas também estamos aqui hoje com a consciência do dever cumprido e com a
certeza de que não frustraremos as vossas expectativas.
Muito obrigado
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