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Cara Maria Emília

Procedemos hoje ao ato formal de receção à
comunidade educativa do nosso Concelho.
Um ato que entendemos como mais um entre
muitos, inúmeros, atos de relacionamento
entre a Câmara Municipal e a Comunidade
Educativa de Almada.

Para

nós,

Municipal,

em
a

Almada
receção

e

na

Câmara

à

Comunidade

Educativa, o contacto estreito e direto com os
alunos, pais e encarregados de educação,
professores,

e

outros

trabalhadores

do

sistema educativo, queremos que aconteça
todos os dias, todo o ano, em permanência.
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Tudo fazemos para que assim seja!

Sejam, por isso, muito bem-vindos a este
momento em cada ano repetido, a este
encontro que no coletivo vivemos de forma
muito especial, assinalando com entusiasmo,
com alegria e com determinação o início de
cada novo ciclo letivo, e através do qual
sublinhamos a importância e significado que
a educação representa para a construção da
sociedade mais justa, mais humana e mais
fraterna

que

estamos

alcançar.
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empenhados

em

Neste

momento

queremos

afirmar

que

mantemos o rumo determinado da nossa
opção

pela

edificação

de

uma

escola

intrinsecamente democrática, onde todos
vejam garantidas condições de acesso em
igualdade e equidade, uma escola que
promova um percurso de êxito escolar a
todos os alunos e de realização profissional a
todos os professores e trabalhadores que lhe
dão vida, fundada na superior qualidade em
todos os domínios da sua vida e intervenção
quotidiana.
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Reafirmamos também a total disponibilidade
e empenho da Câmara Municipal de Almada
no aprofundamento dos mecanismos e ações
que permitam reforçar a cooperação e o
envolvimento

alargado

da

comunidade

educativa, na construção do projeto de uma
escola capaz de se afirmar plenamente
enquanto

instrumento

do

progresso

e

desenvolvimento de uma sociedade livre e
democrática,
trabalhando

que
para

em

conjunto

promover,

vimos

defender

e

consolidar e onde o ensino e a educação
assumem papel essencial e imprescindível.
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Encontramo-nos hoje numa Escola Básica do
1º Ciclo com Jardim-de-Infância, à qual
acabamos de dar o nome de uma destacada
intérprete

deste

nosso

projeto

que

prosseguimos ininterruptamente ao longo dos
últimos 40 anos.
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Mais uma vez uma palavra de grande
amizade,

mas

sobretudo

de

enorme

reconhecimento à Maria Emília Neto de
Sousa, pelo trabalho que realizou, pelo
contributo de mais de três intensas décadas
de vida, pela dedicação que sempre colocou
na defesa e na promoção da escola pública,
pelo profundo e genuíno carinho que sempre
dedicou

aos

jovens

estudantes,

aos

professores, a todos os profissionais que
diariamente asseguram o funcionamento e o
trabalho

regulares

e

permanentes

escolas no nosso Concelho.
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das

Todos podemos como legitimidade depositar
o nosso maior orgulho em Almada, Concelho
que no que se refere à educação e ao ensino
se afirma hoje como referência nacional e
internacional inquestionável.

A Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de
Infância Presidente Maria Emília é a mais
recente escola construída de raiz pelo
Município, e a maior em dimensão.
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Num caminho onde há sempre que fazer
mais e melhor, é uma escola que atesta o
permanente

investimento

consumação

das

suas

municipal

na

competências

e

responsabilidades neste domínio essencial
da nossa vida coletiva, assumindo sem
hesitações a satisfação das necessidades
das populações.

Não nos esquecemos, nem esqueceremos,
igualmente

outras

áreas

educação

que,

não

responsabilidade

direta

do

ensino

sendo
do

e
da

Município,

conhecem uma participação e um contributo
ativo de grande significado e importância
para o nosso Concelho.
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Do desenvolvimento de inúmeros projetos de
cooperação estabelecidos com as escolas de
todos os níveis de ensino no Concelho,
permito-me destacar, pela sua importância e
dimensão,

a

mostra

anual

do

ensino

secundário e superior, organizada em estreita
colaboração com as instituições de ensino e
com as associações de alunos, importante
contributo municipal para a divulgação e
promoção das múltiplas opções ao nível do
ensino superior que o Concelho de Almada
hoje oferece a todos.
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Destaco também as iniciativas de promoção
do

trabalho

investigadores,

científico

de

como

Prémio

o

jovens
de

Investigação “Cidade de Almada”, ou a
atribuição anual de bolsas de estudo a jovens
universitários

residentes

no

Concelho

e

economicamente carenciados, exemplos do
empenho que o Município de Almada coloca
no apoio a todo o sistema de ensino e
aprendizagem no espaço de território que é o
nosso.
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Almada,

o

seu

Município,

permanece

apostado com determinação na criação das
necessárias condições para que as nossas
crianças do ensino básico, os nossos jovens
do ensino secundário e superior, os nossos
professores e os nossos trabalhadores em
todas

as

restantes

tarefas

diretamente

relacionadas com o processo de ensino e
aprendizagem, possam sentir-se felizes e
realizados

no

quadro

da

sociedade

democrática que somos e que não poderá,
jamais, sobreviver enquanto tal sem um
sistema educativo ele também democrático e
amplamente participado.
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Termino expressando o meu mais sincero
desejo de um bom ano letivo de 2014/2015 a
todos quantos fazem parte desta enorme
família que é a nossa Comunidade Escolar,
saudando uma vez mais alunos, pais e
famílias, professores e trabalhadores das
nossas escolas, e dirigindo a todos um
grande agradecimento pelo seu inestimável
contributo para fazer do nosso Concelho um
Concelho cada vez melhor.

Muito obrigado.
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