XXIII Aniversário da Escola Cardeal Costa Nunes
12 de Novembro 2019 // Auditório da Madalena
Intervenção de José António Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena

[Cumprimentos]
Hoje a comunidade escolar madalenense está em festa! A Escola Cardeal
Costa Nunes comemora 23 anos de vida.
São 23 anos, a projetar o futuro, a recriar o amanhã, a ensinar sonhar. Quase
um quarto de século, de entrega total aos milhares de alunos, que, nesta casa,
encontraram os alicerces para o seu projeto de vida.

Meus amigos,
vocês, certamente, não se recordam, mas muitos dos vossos professores sim:
o dia 10 de novembro de 1996 foi um dia pleno de significado para o nosso
Concelho. Foi a concretização de um sonho, foi o culminar de um longo caminho,
que se havia iniciado em 1972, em prol da implementação de um ensino mais
inclusivo e universal, que se materializou com a inauguração desta grande
instituição, a Escola Cardeal Costa Nunes.
Desde, então, percorremos um longo caminho.
Conjugando a componente educativa com a formação integral dos seus
jovens, esta Escola marca a diferença!
A Madalena tem orgulho no ensino que a Cardeal Costa Nunes ministra e
que honra a comunidade inteira deste Concelho, levando o nosso nome pela região
e pelo país fora!
Ainda no mês passado, ficámos a saber que esta escola ficou em quarto lugar
no concurso “Geração Depositrão”. O quarto de todo o país! Fomos os primeiros
na região e, mais uma vez, ficámos no top 5 nacional!
É um orgulho!
Na componente ambiental - como em tantas outras áreas, do desporto à
cidadania - fomos e somos os melhores dos melhores! Porque aqui não se educam
apenas alunos de excelência. Aqui, inspiram-se cidadãos ativos, responsáveis e
autónomos, aptos a edificarem, com o seu sentido participativo, um amanhã de
esperança renovada.
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Por todos estes motivos, e não apenas pela efeméride que hoje assinalamos,
a Cardeal Costa Nunes, o seu conselho directivo, o corpo docente, os funcionários,
colaboradores estão de parabéns!
Estão também de parabéns os alunos.

Meus jovens amigos,
vocês são a alma da escola.
Vocês são a razão única que justifica a sua existência. É por cada um de vós,
que aqui estamos. E - sem vos querer dar uma ‘grande’ seca’, como dizem - é
fundamental que percebam de forma muito clara, o seguinte: As oportunidades não
surgem. Vocês é que as criam! Portanto, comecem a estudar hoje, para vencerem
amanhã!
Eu sei! Já ouviram todos estes conselhos, mas estudar é uma chatice, quando
há ‘cenas bué fixes’ para fazer lá fora.
Pois é, meus amigos, mas daqui a um ano, vocês vão desejar ter começado
hoje, porque nada se conquista sem esforço e estudar é um desígnio de todos!
É, precisamente, com o intuito de vos incutir este espírito de sacrifício e
capacidade de trabalho que a Câmara Municipal da Madalena irá premiar, mais
uma vez, o melhor aluno desta escola com um cheque-prenda no valor de 2.500
euros.
Este é um gesto simbólico do Município para vos incentivar a ir mais além,
pois nós também precisamos do vosso esforço - todos nós! - porque um concelho
não se desenvolve sem conhecimento.
Como Presidente da Câmara, quero-vos assegurar que na Madalena
continuaremos sempre a apostar na educação, seja com o apoio no transporte
escolar, seja através de programas, como o EPIS, entre muitos outros.
Sem mais delongas, quero apenas aqui deixar uma última nota a esta
rapaziada: A Escola propõe-vos caminhos, quem os escolhe são vocês.
Estou certo de que, ano após ano, conseguirão atingir novos objectivos, com
a mesma distinção.
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Aqui estaremos, ao vosso lado, orgulhosos do vosso sucesso!

Parabéns à Cardeal Costa Nunes por mais um aniversário! Parabéns a todos
vós!
Muito obrigado!
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