Cerimónia de Entrega de Insígnias e Medalhas Municipais
8 de Julho de 2008

Salão Nobre da Academia Almadense

Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Almada
Sr.as e Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia
Sr.as e Srs. Eleitos do Poder Local Democrático
Srs. Comandantes da PSP e GNR
Sr. Comandante da Escola Naval / Contra Almirante Luís Macieira Fragoso
Magnífico Reitor da Universidade Nova de Lisboa / Prof. Dr. António Rendas
Sr. Director da Faculdade de Ciências e Tecnologia / Prof. Fernando Santana
Srs. Directores das Escolas Superiores
Sr.as e Srs. Presidentes dos Conselhos Executivos das Escolas e Agrupamentos de Escolas
Srs. Dirigentes das Associações de Cultura e Desporto
Srs. Dirigentes das Instituições e Entidades de Solidariedade Social
Srs. Directores e Comandantes dos Bombeiros Voluntários
Srs. Párocos
Sr.as e Srs. Professores e Educadores
Cidadãos distinguidos e homenageados
Almadenses
Queridos Amigos

Em nome da Câmara Municipal de Almada, quero agradecer a disponibilidade de todos e cada um
de vós por terem respondido favoravelmente ao convite que vos endereçámos para estarem
presentes, aqui neste dia, nesta casa maior do movimento associativo popular almadense, nesta
cerimónia que, pelo seu simbolismo, constitui um ponto alto das Festas da Cidade e momento
marcante da vida social e comunitária da nossa terra.

Cerimónia de Entrega de Insígnias e Medalhas Municipais
8 de Julho de 2008
Salão Nobre da Academia Almadense
Hoje, aqui, na Academia Almadense, são atribuídas as condecorações e insígnias municipais que,
em sessão da Câmara de 13 de Junho de 2008, foram objecto de uma deliberação unânime do órgão
executivo, do governo da cidade. Fazê-mo-lo, como já é tradição, perante muitos dos mais
representativos membros do tecido institucional que suporta uma fortíssima vida social
almadense, verdadeiro traço identitário do Concelho protagonista e de participação que Almada é.
Quero, em nome da cidade, saudar-vos, viva e calorosamente, a vós, que representais o que de
melhor tem este Concelho activo, de lutas e combates por um tempo e vida melhores, solidário e
promotor da justiça e dignidade para todos, este Concelho com história e feito de histórias, onde se
distinguem e se agigantam homens e mulheres que, nos mais diversos planos de vida social e
profissional dão o melhor de si às causas da liberdade, do progresso, da solidariedade, da acção
educativa e cientifica, da promoção cultural e desportiva, da construção de um tempo melhor, à
edificação de um futuro diferente.
Aqui presentes, assistindo e participando neste momento grande da vida social almadense, tanta
gente que de Almada tem feito o centro dos seus empenhos sociais, o local das suas dádivas e
despojamentos, o centro dos seus projectos de vida pessoais e sociais. Aqui presentes, quem ao
Concelho tem dado o que tem feito da nossa terra esse espaço e território dotado de um grandioso
tecido de instituições de bem fazer e bem educar, esse espaço e território onde a acção e as
capacidades individuais se encontram num cruzamento virtuoso de que resulta um enorme
potencial no plano das condições necessárias à construção de um Concelho dinâmico e aberto ao
mundo, empreendedor, que faz coincidir as suas opções de governação com as mais virtuosas
agendas internacionais, mas que também não prescinde de levar para o futuro os nossos mais
profundos valores e as nossas mais importantes causas sociais.
Aqui presente, o povo de Almada nesta grande casa do povo que a Academia é, na grande sala
que hoje se torna pequena, perante a vontade de todos assistirmos ao acto que distingue, premeia e
enobrece as carreiras, a postura, o mérito, a solidez, a importância local ou a relevância nacional e
internacional de pessoas e instituições que são o nosso orgulho, e que, ao serem distinguidos,
distinguem também o Concelho de gratidão que Almada é e quer continuar a ser.
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Todos juntos – Administração Local, Órgãos da Administração Pública, responsáveis de
organismos que emanam da sociedade civil, homens e mulheres de Almada, aqui nascidos ou que
desta fizeram a sua terra, aqui estamos para dizer, alto e bom som, aos distinguidos e
homenageados de hoje:
Obrigado!
Obrigado pela dedicação
Obrigado pela competência
Obrigado pela sabedoria
Obrigado pela persistência
de cada um de vós e das vossas instituições.
Ao longo dos anos, temos distinguido pessoas e instituições que se destacaram nas áreas sociais,
culturais e desportivas e que, por via do seu valor e mérito levaram Almada à condição de lugar de
destaque que o Concelho ocupa no concerto das cidades portuguesas.
Hoje, é com particular honra e plena noção da relevância destas condecorações, que estamos aqui
para destacar um novo grupo de cidadãos dedicados e instituições socialmente relevantes a quem
Almada quer manifestar o dever de gratidão que o seu mérito justifica.
Ao lado dos nossos soldados da Paz, dos dedicados dirigentes associativos, dos desportistas de
mérito, dos artistas consagrados, destacamos, este ano, com grande alegria e noção da elevada
importância deste destaque, a Cidade Educadora e do Conhecimento que Almada é.
A entrada na “Galeria Dourada da Medalha de Ouro da Cidade”, a mais elevada distinção
municipal, de duas instituições referência no Ensino Superior Português, uma com trinta anos de
ensino universitário, portadora de elevado prestígio nacional e internacional no plano da
investigação e da inovação, – a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa – e outra de longa e prestigiada história no ensino das ciências militares portuguesas – a
Escola Naval – é circunstância que fica a marcar, de forma relevante, a edição de 2008 das
condecorações municipais, e a Cidade Universitária que Almada se orgulha de ser.
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Aos dirigentes actuais e a todos aqueles que os precederam no exercício dos cargos de direcção
bem como a todos os membros actuais destas importantes referências institucionais de Portugal,
aqui fica o preito do nosso reconhecimento, do nosso respeito e da nossa consideração, do nosso
orgulho.
A todos um grande Bem Haja!
E nesta sequência, a Educação, essa importante área da vida local e nacional, reconhecidamente
considerada como nuclear nos processos de educação e crescimento integral dos indivíduos,
imprescindível motor do desenvolvimento nacional, é este ano em Almada, merecidamente
destacada através de distinções que anunciam o mérito de escolas, conhecidas por todos e
reconhecidas por muitos, responsáveis pela educação e formação de sucessivas gerações de
Almadenses.
As escolas do nosso Concelho, queremos dizê-lo, de forma clara e sem tibiezas, constituem o nosso
mais sólido recurso de desenvolvimento provada que está, há muito, a qualidade da sua acção
educativa, desde a educação pré-escolar ao ensino básico e ao secundário. Aos Professores, ao
pessoal não docente, é justo que a cidade aqui exprima o quão grata está e continuará a estar por
essa acção meritória, difícil é verdade, estimulante seguramente também, factor imprescindível de
um modelo de desenvolvimento local que aposta no potencial humano como recurso fundamental
das políticas que colocam as pessoas e as suas mais profundas necessidades no centro das suas
preocupações.
As escolas de Almada, os seus projectos educativos e a intencionalidade territorializante que os
enforma, são o emblema da Cidade Educadora que hoje já somos, são a bandeira da Cidade do
Conhecimento para onde estamos a caminhar.
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O trabalho educativo de qualidade é o resultado de múltiplos factores, sabemo-lo. Naturalmente
das orientações programáticas, obviamente dos currículos, e perfis das aprendizagens
estabelecidas, seguramente de qualidade geral dos recursos materiais do sistema educativo
(instalações e equipamentos) mas é justo aqui referir a importância que, em Almada, consideramos
ter a acção dos Educadores e dos Professores, a sua competência, dedicação profissional, empenho
e porque não até, autêntica “militância” educativa.
São eles, os Professores, que fazem a diferença, são eles que acrescentam, são eles os agentes
fundamentais, sem os quais não é possível delinear quaisquer políticas educativas de mudança,
por muito correctos que estejam (e não estamos certos que o estejam) os novos paradigmas da
Educação Nacional. Sem eles, não é possível melhorar Portugal, muito menos contra eles é
possível, melhorar o País.
Daqui, de Almada, terra de participação que faz do trabalho colectivo, princípio metodológico
essencial nos processos de governação local, queremos dizer, clara e frontalmente, que, para nós,
os Professores da nossa terra – e os Professores de Portugal – sendo fundamentais agentes do
desenvolvimento, sendo portadores de competências que a sua função, experiência e saber têm
provado, têm que ser, de igual forma, os interlocutores privilegiados nos processos de mudança
organizacionais e da alteração dos paradigmas educativos.
É assim que em Almada entendemos os processos de governação. Porque aqui, nesta terra de
valores de mudança e transformação permanente, não sabemos fazer nada sozinhos.
Na educação, é com os Professores, que queremos estar, é com os Professores que queremos ir.
Com a comunidade é certo. Com as associações de pais, é verdade. Com os representantes da
comunidade, sempre. Nunca, nunca, sozinhos.
Hoje queremos prestar uma justa homenagem aos Educadores. Pelo que eles fizeram e fazem na
sala de aula e pelo que eles fizeram e fazem na gestão local do sistema.
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No tempo em que é interrompido um modelo de gestão escolar, em que a eleição democrática
pelos pares foi regra de ouro de que o sistema educativo se pode orgulhar durante 30 anos,
quando termina um modelo de gestão escolar, resultado das transformações democráticas
operadas pelo 25 de Abril, esta terra de liberdade e democracia quer aplaudir as mulheres e os
homens que mais tempo tiveram, em funções de gestão escolar, em escolas do nosso Concelho e
dizer-lhes:
Obrigada Professores, obrigada pelo que deram ao Concelho, pela vossa dedicação, pelo vosso
empenho, pela vossa competência, pelo vosso tempo sem horas, por aquilo que fizeram por
Almada, por aquilo que fizeram pelas nossas escolas.
Almada, grata e com memória, saúda-vos, curva-se perante o vosso trabalho e o vosso exemplo,
aplaude em vós os Educadores da nossa terra e os Professores de Portugal.
A prata que hoje é atribuída ás escolas que há mais de vinte e cinco anos aí estão a fazer um
trabalho educativo meritório, e o ouro com que distinguimos as Senhoras e os Senhores
Presidentes dos Conselhos Directivos e Executivos que há mais tempo exercem funções em
Almada, é o sinal maior da gratidão de uma cidade inteira que aqui está, de pé, a aplaudir os seus
Educadores e os seus Mestres.
Obrigada!
Abrimos hoje, desta forma, uma galeria de medalhados que emparcereirá ao lado daqueles outros
onde, há alguns anos temos feito entrar os nossos artistas, os nossos desportistas, os nossos
associativistas, os nossos bombeiros, os nossos investigadores – os homens, as mulheres e as
Instituições que constroem esta nossa Almada, este presente que antecipa futuros de bem estar, de
progresso e de desenvolvimento.
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Honra, pois a todos vós,
Educadores
Dirigentes
Artistas
Desportistas
Gente da acção social e do bem fazer
Honra aos construtores desta Almada Solidária, Educadora da Cultura e do Conhecimento, Terra
de Trabalho, Empreendedora.
Convosco, com o vosso trabalho e o vosso exemplo, Almada vai continuar esse caminho, feito de
“estrada larga” onde todos cabem, a dirigir-se para essas “amplas praças” habitadas pelo futuro,
onde cada vez mais se irão cumprir os sonhos e ambições de todos os almadenses.
Vivam as instituições da nossa terra, hoje homenageadas.
Vivam os Professores,
Artistas,
Desportistas,
Associativistas,
hoje distinguidos.
Viva o Concelho de Almada, solidário, educador e de progresso.
Viva Portugal Humanista.
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