Senhor Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
Senhor Representante do Governador Civil de Leiria
Senhor Presidente da Assembleia Municipal
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pombal
Senhora Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares
Senhor Representante da Parque Escolar
Senhor Representante da Direcção Regional de Educação do Centro
Senhores Vereadores
Senhor Presidente do Conselho Geral
Colegas de direcção
Antigos e actuais alunos, funcionários e professores desta escola
Distintos convidados
Minhas Senhoras e meus Senhores
Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença do Senhor Ministro, Professor Doutor António
Mendonça. Senhor Ministro seja bem vindo à Escola Secundária de Pombal.
Quero felicitar a comunidade de Pombal por este novo edifício, que se traduz, seguramente, em mais
qualidade neste serviço público tendo por base a defesa do primado da escola pública.
Uma palavra de estima, amizade e consideração ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pombal
e ao Eng. Cruz Gonçalves, digníssimo representante da DREC.
Saúdo o gabinete de arquitectura “Atelier do Corvo”, nas pessoas do arquitecto Carlos Antunes e
arquitecta Disire Pedro, que fizeram um projecto de arquitectura notável, inovador e pela qualidade dos
espaços criados. Muito obrigado senhores arquitectos.
Agradeço à empresa VHM, nas pessoas da Eng. Ana Cardoso e Eng. Ana Fernandes, e à empresa
construtora SAN José pela forma como no espaço de doze meses conseguiram concluir esta obra.
Relevo a qualidade da construção e dos materiais aplicados. Uma palavra de apreço para todos os
trabalhadores e empresas que de alguma forma nela trabalharam que com competência, dedicação e
bom gosto contribuíram para a sua concretização.
Agradeço ao Eng. Cintra Nunes, ao Eng. Arménio Felício, ao Eng. João Gomes e restantes elementos
da equipa da delegação regional centro da empresa Parque Escolar pela forma como concretizaram e
solucionaram todos os problemas colocadas pela escola. Destaco a amizade e cordialidade revelada.
Sublinho e felicito a disponibilidade e capacidade negocial que sempre manifestaram com a Direcção
desta escola a forma como acolheram as nossas sugestões, os nossos pedidos e a prontidão como que
lhes procuraram dar resposta.
Uma palavra de amizade e de reconhecimento aos colegas de direcção, professores, funcionários e
alunos desta escola pelo trabalho desenvolvido num ano particularmente difícil, devido às obras. A
todos um muito obrigado!
Nesta ocasião permitam-me que partilhe convosco uma breve reflexão:
A Escola Industrial e Comercial de Pombal foi é criada numa altura da expansão do ensino técnico,
tendo como objectivo oferecer aos seus alunos um ensino técnico de reconhecida qualidade e de sólida
formação cívica, as suas obras foram concluídas em 31 de Agosto de 1963.

Cinquenta anos depois, a Escola Secundária de Pombal redimensiona o espaço, ganha uma nova
centralidade, abre-se à cidade e ao mundo, desenvolve linguagens de proximidade, desafia novos
paradigmas educativos.
A aposta política na requalificação dos edifícios escolares, que louvamos, será sem dúvida uma marca
que fica deste governo. Empenhado na preparação dos jovens face aos requisitos do mundo actual.
Nos cem anos da República, este investimento na escola pública, honra o espírito republicano e honra a
democracia. Que as gerações que aqui vão ser formadas tenham sempre presente os valores e os
princípios que constituem a matriz essencial do republicanismo: a liberdade, a igualdade, a fraternidade
e a laicidade. A consciência desses valores comuns fará de nós uma comunidade mais forte, mais
coesa, com um projecto de Futuro.
Resta-me agradecer a todos os que, com a sua grata presença, quiseram dignificar ainda mais a
celebração deste dia particularmente festivo e manifestar especial apreço a todos os presentes nesta
cerimónia.
Muito Obrigado

