
Discurso de abertura na Homenagem à Dra. Dolores Poças 
 

Nesta cerimónia singela e 

simbólica, em que se pretende 

muito para além de lembrar a 

perda, celebrar a existência de 

alguém que foi tão importante e 

tão significativo para nós e para 

a nossa escola.  

Pretendemos uma homenagem simples e 

simbólica como de certeza a Dolores gostaria 

que fosse, pois também ela pautou a sua vida, o 

seu trabalho e a sua forma de estar pela 

simplicidade que todos lhe reconhecemos. 

É assim que todos recordamos a Dolores e o seu 

impar contributo para o sucesso da escola e dos 

seus alunos, dando de forma desprendida tantas 

horas a esta casa e mais em concreto a este 

espaço em que nos encontramos. 

É assim que recordamos a Dolores como 

professora, colega e amiga que de forma 

abnegada sempre se dedicou à escola e aos 

alunos. 

Para além dos momentos em que visitei a 

Dolores, já doente, me dizia estar melhor e 

confiante nos seus santinhos, e em Deus, numa 

fé que ela sabia que partilhávamos, para além 

desses momentos ficam-nos tantas memórias. 

Ficam-me as memorias de fases menos boas da 

minha vida pessoal em que ela sempre soube 

transmitir a palavra amiga e encorajadora. 

Palavras que se sentiam vir do coração.  

Ficam-me memórias do início do meu primeiro 

mandato, há 13 anos, numa fase tão difícil, de 

naturais mudanças e novos desafios, em que a 

sua colaboração e envolvimento num novo 

projeto foi total e inexcedível.  

Recordo tantas coisas…. Recordo as minhas 

saídas tardias da escola em que ao fundo das 

escadas chamava pelo seu nome, pois era com 

frequência que se esquecia das horas e ficava 

aqui até tarde fazendo esquecer o seu horário, 

que entendia apenas como mais um instrumento 

burocrático. 

Lembro aquela vez em que estava com um grupo 

de colegas desta casa para iniciar o jantar e me 

ligaram do alarme porque alguém tinha ficado 

fechado na escola e fez disparar o alarme. Era a 

Dra. Dolores… 

Lembro a decisão do Conselho Pedagógico em 

impedir a realização de mais de duas feiras do 

livro e a vinda de mais escritores, pois a nossa 

bibliotecária queria sempre mais ao ponto de 

poder condicionar o desenvolvimento e o 

funcionamento de outras disciplinas. 

Recordo e guardo os livros que tão 

carinhosamente me ofereceu para o meu filho. 

Ficaríamos aqui indefinidamente a recordar 

situações que iriam sublinhar o percurso 

humano, a dedicação, a competência, a 

disponibilidade, o espírito de missão e de serviço 

público da Dra. Dolores.  

Concluindo, tenho que dizer: 

Cara amiga Dolores, foi uma grande honra 

trabalhar contigo e sentir em ti uma amiga 

verdadeira. 

Como nos pediste, não vamos chorar, pois estás 

num sítio muito lindo, onde tudo é belo e isto 

faz-me ter a certeza de que quem te veio buscar 

é igual a ti, que sempre quiseste o melhor e o 

bem-estar para todos.  

Sim, rezo e continuarei a rezar por ti. 

Temos aqui a tua marca. Pelo que nos deixaste, 

nunca partiste.  

Estás aqui.  

Aqui estarás sempre. 

Obrigado. 
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