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Intervenção de José António Soares, Presidente do Município da Madalena
do Pico

[cumprimentos]

É sempre uma grande honra e um enorme prazer, que em nome
do Município da Madalena, dou os parabéns à Escola Cardeal Costa
Nunes por mais um aniversário, desta feita o 16º. Muitos parabéns, a
todos – conselho diretivo, corpo docente e discente, funcionários,
colaboradores e aos familiares. No fundo, a toda comunidade escolar da
Madalena.

Nestes 16 anos de existência da Cardeal Costa Nunes, julgo poder
destacar dois aspectos – sem demérito de outros.
Por um lado, um, que respeita ao papel que tem desempenhado,
com denodo, na permanente atenção dada ao encaminhamento dos
alunos para a continuidade escolar em estudos superiores ou para
caminhos profissionalizantes, o que é, obviamente, um grande contributo
para o desenvolvimento económico, social e cultural do Concelho.
Não é apenas o contributo para a criação de emprego jovem, o
que de si já seria um marco assinalável, mas em especial porque será, a
criação de empregos de uma camada populacional que tem uma
particular relação com a cultura local, um conhecimento mais
aprofundado das suas origens e, por isso, capaz de procurar soluções
para os grandes desafios do futuro.

Todos desejamos e esperamos que os nossos jovens regressem à
sua terra, e que, com o complemento de conhecimentos e experiências

adquiridos, contribuam de forma singular para o seu próprio bem e o
bem de toda a nossa comunidade.
Passados estes anos, vemos agora o regresso de alguns filhos desta
terra, formados e com vontade de colaborar no seu desenvolvimento.

Neste mundo em convulsão e em rápida mudança, o ensino é
fundamental. Torna-se necessário aprofundar mais e mais o que de bom
foi adquirido.
Conhecimentos sólidos permanentemente atualizados, rigor e
profissionalismo na sua aplicação e uma ética à medida dos nossos tempos
serão cada vez mais necessários. A Escola e as outras instituições que lhe
estão mais próximas têm a obrigação de tomar consciência desta
complexidade e, em encontrar as melhores soluções.
É neste campo que incluo o destaque que a Cardeal Costa Nunes
tem tido e terá, estou seguro, na preparação dos alunos para a complexa
vida ativa em que deverão ter um papel primordial, agora e no futuro.
Pela nossa parte, na Câmara, estamos sempre recetivos a participar
nesse esforço comum de tornar a nossa comunidade mais apta a
responder, como um todo, aos antigos e novos desafios, sobretudo quando
eles têm particular incidência no progresso e desenvolvimento das nossas
populações.
Sabemos que são necessários esforços comuns dirigidos para
aspetos concretos – desde a defesa do meio ambiente e do património
natural e construído, à participação de cidadania, ou da interação com o
mundo empresarial – e por isso continuamos abertos a debater e construir
soluções de ampla participação e consenso.
Refiro, que este ano, o Município foi de encontro aos munícipes,
possibilitando uma intervenção direta no Orçamento Participativo, por

forma a que todos tenham a possibilidade de intervir na vida da nossa
terra.
Por outro lado, em fase de conclusão, a criação do Conselho
Municipal de Juventude, mais um instrumento de participação da
comunidade na gestão da coisa pública.

O outro aspeto que gostaria de destacar, é o papel que a Cardeal
Costa Nunes tem desempenhado junto da comunidade madalense, da ilha,
da Região e para além fronteiras, nos domínios diversos da cultura.
Assim, a escola torna-se parte integrante da sociedade e
cumprindo cada vez mais o seu papel de entrosamento no meio de onde
se insere.
As sociedades modernas desresponsabilizam-se da formação
integral dos seus filhos e exigem à instituição escola que as substitua –
o que obviamente não é possível e arrasta consigo um sem número de
problemas, alguns deles de enorme gravidade. Exigimos tudo à instituição
escola, exigimos às vezes até demais.
Por isso nunca será demais insistir na ideia de que é necessário
trabalharmos como um todo, porque a sociedade não pode ser
sociedade se se dividir em compartimentos estanques, de costas voltadas
uns para os outros. Mas a realidade tem sido esta e é precisamente neste
campo que a Cardeal Costa Nunes tem desenvolvido um meritório
trabalho, realizando permanentemente um esforço de religação da
instituição escola ao resto da comunidade, quer através das inúmeras
actividades abertas, quer numa procura de relação mais estreita com a
instituição família – mas também no relacionamento com outras
instituições, a todos os níveis.

Todos nós reconhecemos que a Escola Cardeal Costa Nunes tem um
importante papel na definição das políticas de desenvolvimento
concelhio, a par dos órgãos de poder local, das empresas, das associações
ou das entidades religiosas. Todos teremos a ganhar, pois, se a Escola
prosseguir a sua senda de excelência. Neste dia especial de
comemoração dos seus 16 anos de existência, é mais do que justo,
portanto, dar-lhe uma palavra de reconhecimento pelo trabalho
realizado e deixar votos sinceros de um futuro ainda melhor. Enquanto
Presidente da Câmara, entidade responsável pela gestão dos bens públicos
no Concelho da Madalena, tudo farei para que a Escola Cardeal Costa
Nunes seja sempre um marco de referência na vida pública concelhia.

Termino ainda, referenciando que, daqui a pouco, terei o prazer de
contemplar com o Prémio Municipal pecuniário, os 3 melhores alunos do
12º ano, do ano letivo 2011/2012: Marta Costa (1000€), Mariana Rodrigues
(800€) e João Pedro Oliveira (700€).

Muito obrigado.
Bem hajam.

