Uma escola por mais um século
Efeméride dos 170 anos
Completámos este ano a respeitável idade de 170 anos, quase dois séculos a servir uma região que
ansiou por uma autonomia cada vez mais plena e terá sido aqui, nos meandros e pergaminhos desta
instituição, que se balbuciaram as primeiras palavras e se deram os primeiros passos, por vezes
titubeantes, mas sempre com a força de um crer intrínseco de quem acredita.
Muitos foram os que fizeram escola e da escola o que ela hoje é. Nomes ilustres que espraiaram nas
costas do conhecimento e da fama e que colocaram no mundo a região, por intermédio da nossa
Escola, cujo patrono, também ele, contribuiu sobremaneira para a impulsão de um país para o século
XX, nascendo aqui o desejo, o crer e a vontade para a consecução do sonho de uma sociedade mais
justa e equitativa.
Nestes tempos atípicos, difíceis, pandémicos, a escola não nos soa, diariamente, como a mesma, pois
falta o bulício característico e a forma vivaz que se quer e pretende que este espaço seja, com
conversas, discussões, projetos para o querer fazer mais e melhor.
Deste modo, também não serão olvidados aqueles que, embora fisicamente já não nos acompanhem,
permanecerão ligados a quem com eles conviveram, conversaram, partilharam e deram umas boas
gargalhadas naquelas amenas “cavaqueiras” que se tinham, bem como nas relações pedagógicas que
estes imprimiram nos seus discentes. Perdoe-me o poeta, mas não serão necessárias obras valorosas
para que nos lembremos, com grande saudade, dos que connosco partilharam e vivenciaram esta
nossa escola.
Desafios maiores ainda faltam cumprir, tais como a preservação dos espaços que unificam esta
comunidade escolar, fazendo também perdurar o acervo e o património que se foram acumulando no
decurso da história da escola. Habituados à sua prestimosa presença constante ao longo destes 170
anos, sobejamente reconhecida por todos, no entanto também será necessário ter presente a sua
própria e natural finitude que se quer longínqua.
Deste modo, congratulamo-nos com os esforços que se têm vindo a anunciar para que a escola tal
como a conhecemos perdure, pelo menos, por mais 170 anos.
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