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Ilustres Senhores e Senhoras Convidados
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Em especial, Minha Cara Amiga e
Camarada, Ilustre Cidadã de Almada,
Maria Emília de Sousa

Estamos hoje aqui para perpetuar nesta que
é a mais recente e a maior escola básica do
1º ciclo construída de raiz pelo nosso
Município, o extraordinário contributo – o
contributo essencial –, que Maria Emília de
Sousa nos legou, através da sua superior
capacidade de coordenação do processo de
construção e consolidação deste ambicioso
programa de desenvolvimento da educação e
do ensino no nosso Concelho, que aqui
afirmamos

ser

nossa

prosseguir e aprofundar.
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absoluta

vontade

Fazemo-lo de forma simbólica e perene.

A

Maria

Emília,

que

hoje

aqui

homenageamos, conheceu nos dois níveis
em

que

se

organiza

o

Poder

Local

Democrático em Portugal – a Freguesia e o
Município –, a extraordinária oportunidade de
viver

e

trabalhar

as

realidades,

as

experiências, a vida concreta das pessoas e
as suas dificuldades, e com total entrega
participou

no

trabalho

e

no

esforço

desenvolvidos que conduziram às enormes
conquistas

que

o

coletivo

que

somos

alcançou nos 40 anos de Abril que este ano
celebramos.
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Um percurso de atividade intensa, 36 anos
enquanto eleita pelo Povo de Almada para o
exercício de cargos e funções no Poder
Local. Os 26 anos em que exerceu o cargo
de Presidente da Câmara Municipal tornam
impossível separar o nome de Maria Emília
da sua condição de Presidente. Direi mesmo,
sem receio de errar, que em todas as
matérias fundamentais relacionadas com a
qualidade

de

vida

e

bem-estar

dos

Almadenses, de alguma forma e em algum
momento, deixou a marca da sua intervenção
pessoal.
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Na Presidente Maria Emília encontramos o
exemplo do entusiasmo, do interesse e do
profundo empenho com que sempre abraçou
projetos inovadores, de progresso e de
desenvolvimento,

de

enriquecimento

do

saber, do conhecimento e da cultura, do
rasgar fronteiras e horizontes em todos os
domínios e níveis de um sistema de ensino e
aprendizagem que sempre lutou para que
fosse altamente qualificado e competente.
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Nela encontramos o exemplo da amizade e
do carinho que sempre dedicou a toda a
Comunidade Educativa, aos alunos na sua
base

essencial,

aos

professores,

aos

trabalhadores que nas escolas prestam todo
o

apoio

ao

seu

funcionamento,

e

regular
às

e

famílias,

normal
pais

e

encarregados de educação, todos parcelas
imprescindíveis de um sistema avançado,
democrático

e

plural

aprendizagem.
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de

ensino

e

Exemplo

que

aqui

pretendemos

tornar

perene, traduzido na fachada à vossa frente
deste edifício intimamente comprometido com
esse ensino plural, democrático e avançado,
alfobre de homens e mulheres do saber, da
cultura

e

do

conhecimento,

que

serão

fautores essenciais de progresso e de
desenvolvimento prosseguindo um caminho
de permanente construção do futuro.
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Queremos com este ato – decidido e
assumido de forma unânime por aqueles que
hoje desempenham as responsabilidades que
Maria Emília coordenou de forma tão ilustre e
elevada na Câmara Municipal –, exprimir a
sincera homenagem e reconhecimento de
todos quantos podem beneficiar nos nossos
dias de uma escola mais humana, mais
acessível

e,

essencialmente,

mais

comprometida com a formação integral dos
homens e mulheres de amanhã.
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Mais do que as palavras, ficam os atos. E os
atos com os quais, neste momento de festa e
homenagem, nos comprometemos, são os
que permitirão prosseguir o caminho de
construção de um Concelho melhor para
todos, de aprofundamento do saber e do
conhecimento, colocando permanentemente
em prática o exemplo guia desta grande
Mulher, desta grande Amiga, que foi capaz
de orientar o percurso do nosso Concelho em
direção a um patamar de qualidade e
excelência, que representa hoje as sólidas
fundações do modelo de desenvolvimento
solidário e humanista que Almada prossegue
há quatro décadas.
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Bem hajas, Maria Emília, pela dedicação e
empenho que colocaste no teu trabalho,
exemplo do caminho que insistimos com toda
a determinação e afinco em prosseguir em
direção a um futuro melhor para todos!

Presidente Maria Emília, nome grande desta
Escola do qual a Comunidade Educativa e
Almada se podem orgulhar.
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