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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Dr. Macedo Vieira 

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim, Dr. Álvaro Moreira 

Exmos. Srs. Vereadores e deputados Municipais 

Exmas. Autoridades 

Exmos. representantes das Instituições Poveiras aqui presentes 

Caros alunos, funcionários e professores de ontem e de hoje 

Senhoras e Senhores que, generosamente, se associaram a este evento 

 

No longínquo ano de 1904, o governo português, por proposta da Câmara Municipal da 

Póvoa de Varzim, à época presidida pelo Dr. David Alves, criou o Liceu Nacional da Póvoa 

de Varzim. O Liceu, que agora se designa Escola Secundária Eça de Queirós, fez 100 anos em 

14 de Julho de 2004, comemorando, este ano escolar, o centésimo ano do seu funcionamento. 

 

Ao longo de uma vida de 100 anos, a Câmara esteve sempre presente acompanhando o 

crescimento e o desenvolvimento do seu Liceu, da sua Escola. E, porque nem sempre 

aconteceu noutras ocasiões e noutros locais, honra seja feita à Câmara Municipal da Póvoa de 

Varzim que, se nos tem acompanhado, lado a lado, nesta caminhada, também o tem feito 

respeitando a nossa autonomia e estimulando a nossa maioridade cívica e institucional. 

 

E cremos firmemente que a coexistência desta proximidade afectiva e desta distância 

institucional, tem sido uma importante mais-valia para a Póvoa e para as suas populações. 

Cada uma a seu modo, cada qual com os seus recursos e com as suas responsabilidades, mas 

ambas – Câmara Municipal e Escola Secundária Eça de Queirós – trilhando o centenário 

caminho da busca do desenvolvimento das gentes da Póvoa, procurando elevar o seu nível 

cultural e económico, procurando, enfim, dar-lhes aquilo que não tinham e que, legitimamente 

almejavam.  
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Pensamos que foi uma caminhada de sucesso. A História o dirá. 

Hoje, 16 de Junho de 2005, dia em que se comemora o 32º aniversário da elevação da 

Póvoa de Varzim a cidade, a Câmara Municipal, presidida pelo Dr. Macedo Vieira, resolveu 

homenagear o Liceu/Escola Secundária Eça de Queirós, atribuindo-lhe a Medalha de 

Reconhecimento Poveiro, grau ouro. 

 

Respeitando o sábio princípio de que as honras e as comendas não se agradecem, 

merecem-se, é com sentido orgulho que o Liceu/Escola Secundária Eça de Queirós, os seus 

alunos, funcionários e professores se apresentam nesta cerimónia, para receber a superior 

distinção que a Câmara ora lhes concede. 

 

Estamos cientes, minhas senhoras e meus senhores, do importante papel que tivemos 

durante este último século, na educação e formação de milhares de jovens poveiros e de 

outros concelhos vizinhos; 

 

Temos consciência do marcante papel da Escola Eça de Queirós na formação dos 

melhores homens e mulheres da Póvoa de Varzim e concelhos limítrofes, alguns dos quais 

alcançaram apreciável prestígio na sociedade portuguesa e nas profissões a que se dedicaram.  

Sabemos que a nossa e a vossa Escola Eça de Queirós, foi também e de algum modo, a 

casa e a família de muitos poveiros; o espaço onde aprenderam e viveram mais intensamente 

os valores humanistas da liberdade, da democracia e da tolerância.  

Foi casa de muitos amores e de profundas amizades. Por isso, a tão portuguesa palavra 

saudade é a que melhor sintetiza todas as sensações que habitam as mentes e os corações 

daqueles que a frequentaram.  

Temos, pois, muito orgulho no trabalho que vimos fazendo de há cem anos a esta data e 

é com um misto de alegria e de responsabilidade que recebemos esta honra do Município da 

Póvoa de Varzim. 
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No entanto, o nosso sentido do dever e de responsabilidade recorda-nos que o 

compromisso com a população da Póvoa não prescreveu neste primeiro centenário. Pelo 

contrário, fortaleceu-se de tal forma que, servir a população poveira e todos aqueles que nos 

procuram para a sua educação e formação, constitui hoje, para professores e funcionários da 

Escola Secundária Eça de Queirós uma responsabilidade e um estímulo acrescidos.  

Estamos confiantes pois, como diria Miguel Unamuno, Somos mais pais do nosso 

futuro do que filhos do nosso passado. 

 

Neste dia e não podendo citar todos quantos contribuíram para a concretização do sonho 

de muitos poveiros, deixo uma saudação especial à memória de Santos Graça, David Alves e 

Abel de Andrade principais impulsionadores, entre outros, da existência da nossa Escola na 

Póvoa de Varzim 

Uma palavra especial também para todos os professores e funcionários que, no último 

século, muito dignamente serviram o Liceu / Escola Secundária Eça de Queirós. Com eles 

compartilhamos a honra desta distinção. 

Obrigado a todos quantos tivemos a honra de educar. Sem eles, sem os nossos alunos, 

que seríamos nós?  

 Obrigado às famílias dos alunos, que ao longo destes anos nos têm dado a honra da sua 

preferência. Também elas são responsáveis pelo prestígio desta escola e pela distinção que ora 

recebe pois, se de algum modo contribuímos para a educação dos seus filhos, é de inteira 

justiça sublinhar o importante contributo que deram na construção e afirmação da identidade 

da nossa escola. 

 

José Eduardo Lemos 

Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Eça de Queirós 


