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[cumprimentos]
A educação é, sem dúvida, o mais importante legado
civilizacional que herdámos dos nossos antepassados, sendo,
por excelência, a escola uma das mais antigas e relevantes
instituições de todos os tempos.
Ciente desta realidade, um grupo de ilustres da nossa
terra, que viu na educação a mais poderosa ferramenta para o
desenvolvimento efetivo do nosso Concelho, deu vida a um
sonho de muitos, e, em 1972, a Madalena viu nascer a sua
primeira escola com capacidade e corpo docente habilitado
para lecionar até ao terceiro ciclo. Davam-se os primeiros
passos na implementação de um ensino mais inclusivo,
edificante e universal, que culminou em 1996 com a
inauguração desta grande instituição de ensino, a Escola
Cardeal Costa Nunes.
Meus amigos, recordo-me desse dia, do significado que
ele teve para todos nós, com profunda emoção. Recordo-me,
em particular, da alegria estampada no rosto dos então
presentes e revejo hoje, curiosamente, nos mesmos rostos
(um pouco mais velhinhos é certo!), a mesma garra e a
mesma paixão a uma causa, a esta tão nobre causa!
É, portanto, para mim, um enorme orgulho estar hoje
aqui presente, no décimo nono aniversário desta escola, que
ontem, tal como hoje, presta à nossa sociedade um
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inequívoco contributo ao seu progresso.
A Escola Cardeal Costa Nunes, o seu conselho diretivo,
o corpo docente e discente, os funcionários, colaboradores,
em suma, toda a comunidade escolar da Madalena estão de
parabéns!
A Escola Cardeal Costa Nunes dignifica desde o
primeiro dia da sua existência o ensino, respondendo aos
múltiplos desafios que a sociedade atual coloca às escolas,
ao formar jovens e cidadãos com mais e melhor qualificação,
preparando-os com excelência, para a progressão dos seus
estudos ou para o ingresso num mercado laboral,
extraordinariamente competitivo.
A eficácia dos métodos de ensino adotados, a
dedicação do seu corpo docente e dos seus órgãos diretivos,
a envolvente humanitária e cívica são alguns dos fatores
conducentes ao sucesso desta escola, que se refletem na
realização de diversas atividades de promoção ambiental,
social e cívica, que espelham o prestígio do ensino
ministrado por esta instituição. Esta é uma realidade que nos
enche de orgulho, ao constatarmos a inequívoca afirmação
de uma escola da nossa ilha no contexto regional e nacional,
pela qualidade e árdua dedicação.
Esta é, sem dúvida, uma realidade para a qual a Câmara
Municipal da Madalena tem vindo a contribuir, fomentando
uma estreita relação de cooperação e parceria, nos mais
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diversos domínios.
Neste âmbito importa destacar, a implementação do
Programa Epis nesta Escola, a primeira dos Açores a
beneficiar, por intermédio da autarquia da Madalena, de um
programa de combate ao insucesso e abandono escolar, com
provas dadas no âmbito nacional e internacional e cuja
profícua ação já se refletiu também nesta instituição de
ensino, reduzindo de 47 para 15 por cento a percentagem de
alunos em risco de reprovação, no ano letivo de 2013-2014,
com uma taxa de sucesso de 85 por cento.
A par deste programa, a Câmara Municipal da
Madalena apoia quotidianamente, dia após dia, os nossos
alunos dos jardins-de-infância do Concelho com o transporte
escolar, auxiliando desta forma dezenas de famílias.
Visando promover a meritocracia, reconhecendo
publicamente o talento àqueles que se esforçaram ao longo
do ano, a autarquia tem ainda premiado anualmente o melhor
aluno desta escola, num gesto simbólico que visa incutir nos
mais jovens espírito de sacrifício e a responsabilidade
partilhada na construção de um mundo melhor. É também
com este intuito, que a Câmara Municipal da Madalena
decidiu atribuir bolsas de estudo aos alunos do ensino
superior, residentes no Concelho, com baixos rendimentos e
comprovado aproveitamento escolar.
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Os incentivos de natureza pecuniária, que variam entre
os 1350 e os 180 euros anuais (salvo para os estudantes
portadores de deficiência em que os valores têm um
acréscimo de 15 por cento) visam apoiar as famílias ou
alunos carenciados, apostando na educação como um
inquestionável fator de desenvolvimento social do
Município, através da captação de jovens quadros.
Minhas senhoras e meus senhores, nesta data
comemorativa, não posso deixar de formular o meu mais
profundo desejo que a Escola Cardeal Costa Nunes se
assuma, como sempre se assumiu, como gérmen do
progresso, sustentáculo da nossa comunidade, alcançando as
metas almejadas, dignificando dia após dia o nosso
Concelho, pela excelência educativa, pela elevação cívica,
projetando o futuro, reinventando horizontes.
Muito Obrigado! Bem-hajam!

