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[cumprimentos]
É com enorme honra e alegria, que me junto a todos vós na
comemoração do vigésimo aniversário da Escola Cardeal Costa
Nunes.
Efetivamente, celebrar os vinte anos desta escola, é celebrar o
conhecimento, o progresso, a cidadania; mas é também celebrar a
Madalena!
A grande maioria dos que estão aqui presentes não se recorda
(aliás, nem era nascida) mas 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, em prol da
implementação de um ensino inclusivo, que permitisse a todos, sem
exceção, o direito de prosseguir os estudos, até ao 12º ano, sem a
necessidade de sair do Pico. Esse sonho materializou-se com a
inauguração desta grande instituição de ensino, a Escola Cardeal
Costa Nunes.
Desde então, fizemos um longo percurso, durante o qual este
estabelecimento escolar dignificou sempre o ensino, conjugando a
componente educativa com a formação integral dos seus jovens,
criando cidadãos atentos, ativos, responsáveis e autónomos, aptos a
construir uma sociedade melhor para todos.
A eficácia dos métodos de ensino adotados, a dedicação do seu
corpo docente e dos seus órgãos diretivos, a envolvente humanitária
e social, são alguns dos fatores conducentes ao sucesso desta escola,
que se refletem na realização de diversas atividades de promoção
ambiental, sociocultural e cívica, que espelham a grande qualidade
do ensino ministrado por esta instituição.
Por todos estes motivos e não apenas pela efeméride que hoje
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assinalamos, 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 e, sobretudo os alunos desta
excelente escola, estão de parabéns!
Sim, meus jovens amigos, porque são vocês a alma da escola.
É por cada um de vós, que aqui estamos. E deixem que vos diga,
apenas mais umas coisas:
A vida é um desafio e esse desafio começa aqui. É na escola
que nós construímos o alicerce, daquilo que será o nosso futuro. Hoje
aqui, amanhã na universidade, são-vos dadas as ferramentas, as
“chaves”, que vos permitirão abrir as portas, para alcançar as
oportunidades que a vida vos apresente.
A vida tem muitas fases, e eu percebo porque também já fui
jovem, que para vós esta seja considerada um bocado “chata”, mas a
verdade é que não há como saltar esta etapa, estamos agora (estão
vocês) a adquirir os conhecimentos, a ganhar a “bagagem” para as
etapas seguintes e essas sim – acreditem - vão ser cada vez mais
difíceis e desafiantes. Então, quanto melhor preparados estiverdes
para a vida, maiores serão as vossas possibilidades de atingir o
sucesso e a realização pessoal e profissional.
Por tudo isto vos digo, vale a pena trabalhar agora, vale a pena
empenharem-se, por vocês, pelas famílias que um dia constituirão, e
pela sociedade que vos cabe a vós construir.
É com o intuito de vos incutir este espírito de luta e o
sentimento de responsabilidade na construção de um mundo melhor,
que a autarquia instituiu e irá entregar mais uma vez, ao melhor
aluno desta escola, um prémio no valor de 2.500 euros, num gesto
simbólico, que visa premiar o mérito e reconhecer publicamente, o
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valor daqueles que se esforçaram verdadeiramente ao longo do ano.
E porque prometi não me alongar, vou terminar deixando-vos
para reflexão, uma citação do presidente dos Estados Unidos,

Barack Obama , num discurso dirigido aos estudantes do seu país
“nem os professores, nem os pais mais dedicados, nem as
melhores escolas do mundo, são capazes do que quer que seja,
se vocês não assumirem as vossas responsabilidades”.(2009)
Neste dia de aniversário, formulo o desejo de que a Escola
Cardeal Costa Nunes continue o seu percurso de sucesso, e que vós
jovens, saibam fazer dos ensinamentos que aqui vos são
transmitidos, o passaporte para irem muito mais longe.

A estreita relação de cooperação entre a Câmara Municipal da
Madalena e a Escola Cardeal Costa Nunes, em prol da promoção
do conhecimento e da formação, tem sido, desde que assumimos
o executivo camarário, uma constante.
Pela nossa parte, Município da Madalena, mantemos o
imperativo de continuar a apostar nesta instituição, que apesar da sua
tenra idade, é já um marco de referência na nossa comunidade,
honrando a sociedade madalenense.
Parabéns à Escola Cardeal Costa Nunes.
Obrigado, pela vossa atenção. Um bom dia a todos!
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