Sessão Solene Semana Maior 2017, 29 de março, 10:30
Queria cumprimentar, na pessoa da Sra. Vereadora da Educação, Dra. Maria José
Guerreiro, a Câmara Municipal e o seu presidente que neste preciso momento está
em Bruxelas a engrandecer o Mar de Viana;
O Sr. Presidente do Conselho Geral, Dr. João Ferreira, e demais membros do
Conselho que têm sabido interpretar os anseios e os desafios educativos da nossa
comunidade;
Queria reconhecer publicamente o diálogo aberto e produtivo com as Associações de
Pais e Encarregados de Educação das três escolas do nosso Agrupamento. E, através
delas, sinceramente agradecer o modo como as mães e os pais têm sabido colaborar
connosco no processo de engrandecimento da identidade da pessoa que é cada um
dos seus filhos, nossos alunos. Porque todos sabemos e aqui dizemos “não é preciso
ser grande para ser Maior!” ;
Queria cumprimentar as pessoas, entidades, instituições e empresas aqui presentes e
que têm dado um contributo inestimável para a nossa ação;
Também saudar os (quase 200) professores deste Agrupamento que todos os dias,
com profissionalismo e dedicação, são o garante do elevado padrão de qualidade do
trabalho que realizamos;
Por fim, deixem-me realçar aqueles que constituem o nosso verdadeiro e enorme
enorme capital humano que são os nossos 1657 alunos! Vocês sabem tão bem quanto
nós - pais e professores - o quanto a escola é um lugar magnífico e desafiante, onde só
se pode estar com entusiasmo. Na escola como na vida! Essa é a nossa verdadeira
grandeza! Essa é a nossa magia!
A partir de hoje, o abracadabra da nossa inspiração é M. A. R. O Mar será doravante a
fórmula mágica do ato de criar – criar conhecimento, criar ciência ou arte, aperfeiçoar
a cidadania e o sentido crítico.
Na nossa perspetiva, este é um tema central para a nossa cidade – Viana sabe a mar –,
a nossa região e para o país, pelo que o currículo das nossas crianças e dos nossos
jovens não pode mais ser-lhe indiferente. Por isso queremos promover o gosto pelo
Mar, pela descoberta de uma cultura marítima, pelo conhecimento do Oceano,
desenvolvendo nos nossos alunos a consciência da riqueza e potencialidades do Mar.
Porque Mar é cultura, é arte, é sociedade, é ambiente, é economia azul é todo um
incrível potencial de novas oportunidades, de empreendedorismo, de inovação,
investigação e desenvolvimento, enfim a „tecnologia azul‟.
Para isso definimos um Plano Integrador e Interdisciplinar designado Mar Maior a ser
trabalhado em todas as disciplinas e níveis de ensino e estabelecemos diversas
parcerias no âmbito do Ministério do Mar e do Ministério da Educação, com a
Autarquia, a APDL - Porto de Viana (Sr. Arq. Vasco Cameira aqui presente), a Caixa

de Crédito Agrícola (o Sr. Dr. Correia da silva), o CIIMAR – Centro Interdisciplinar de
Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto.
Em janeiro, neste mesmo local, estabelecemos uma parceria estratégica fundamental
com o Geoparque Litoral de Viana do Castelo, graças ao dinamismo do Doutor
Ricardo Carvalhido, seu responsável, e ao entusiasmo do Sr. Presidente da Câmara
Municipal.
Estamos já a trabalhar com os alunos temas/problemas do Mar e por isso vamos
apresentar ao Orçamento Participativo do Município de Viana uma proposta no
âmbito de um Laboratório de Comunicação de Ciência.
E, esta sexta-feira, estará aqui connosco uma equipa da Estrutura de Missão da
Extensão da Plataforma Continental, do Oceanário de Lisboa e da Ciência Viva para
darmos início à nossa acreditação como Escola Azul.
Na realidade, estamos a tocar a essência do lema do nosso Projeto Educativo que nos
move e orienta: É o Conhecimento que nos torna pessoas e cidadãos verdadeiramente livres,
já que acreditamos que aumentando o grau de perceção do valor do Mar como ativo
estratégico estamos a potenciar o papel fundamental que este desempenhará na
melhoria da nossa qualidade de vida.
Não podia deixar de vos dizer que todo este investimento no enorme potencial desta
grande comunidade (alunos, pais, professores, funcionários) de pelos menos 5 500
pessoas – resulta, estou certo, do sentimento oceânico que nos identifica e é o ethos,
a marca d‟água do nosso Agrupamento.
Celebremos, pois, nestes dias festivos, a inteligência, a sensibilidade, o talento e a
criatividade de todos e de cada um!
Muito obrigado pela vossa presença.
Viva a Semana Maior!

