
 
 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR ÓSCAR LOPES 

  
 

 

DISCURSO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA ESTÁDIO DO MAR 

 

Exmo. Senhor Ministro da Educação 

Exmo. Senhor Delegado Regional 

Exma. Senhora Presidente da Assembleia Municipal da CMM 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos 

Exmo. Senhor Vereador da Educação  

Exmos Sr. Diretores 

Exma Srª Presidente do CG do AEPOL 

Minhas senhoras e meus senhores 

 

 É com muita alegria que nos encontramos aqui, hoje, para procedermos à inauguração formal da 

Escola Básica Estádio do Mar, que, espero, se constitua como alavanca para a rutura com velhos 

estigmas. Este momento é um marco para o crescimento do nosso Agrupamento e representa a 

concretização dos sonhos daqueles que quiseram, ao longo do tempo, um espaço de referência para a 

aprendizagem.   

 As condições que possui e a proximidade com a escola-sede são fatores que se conjugam para 

que aconteça uma articulação efetiva entre ciclos, onde projetos criativos e atividades práticas, já em 

desenvolvimento, se tornam essenciais quer às aprendizagens dos nossos alunos quer à consolidação da 

nossa identidade enquanto Agrupamento, o Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes.  

 Quero agradecer a presença a todos que aqui se encontram, mais precisamente às várias 

entidades e aos seus representantes, aos alunos, aos pais e encarregados de educação, ao pessoal 

docente e não docente e aos demais presentes. 

 Começo por saudar, de forma muito especial, os nossos alunos que são a razão de tudo o que 

estamos a viver neste momento, já que os projetos e o trabalho realizado aqui tiveram como objetivo 

principal prestar-lhes um grande serviço. Olhem bem para tudo isto. Esta Escola é vossa. Cuidem bem 

dela, empenhem-se para alcançar bons resultados, pois vocês são muito especiais, já que têm o privilégio 
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de poder estudar nesta escola tão bonita. 

 Dirijo-me agora a todos os pais, mães e encarregados de educação dos nossos alunos. Agradeço 

a todos a confiança que têm depositado em mim e na minha equipa de trabalho. Bem hajam por estarem 

connosco nesta missão de fazer dos vossos filhos indivíduos ativos, comprometidos com a transformação 

do meio em que vivem, que interagem conscientemente com outras formas de estar na vida, preparando-

se, dessa maneira, para enfrentarem as agruras deste mundo cada vez mais complexo. Contamos com 

todos para que, juntos, possamos consolidar, neste novo espaço, uma educação cada vez melhor. 

 Quero agradecer também à minha equipa de trabalho, quer administrativa quer pedagógica, hoje, 

em particular, ao coordenador da Escola Básica Estádio do Mar, Dr. Pedro Monteiro, e saudá-los, pois a 

narrativa que hoje se escreve é fruto também do seu muito trabalho e da sua muita dedicação. 

 Por último, cumpre-me agradecer, em nome de toda a comunidade educativa, o empenho do 

Senhor Vereador da Educação, Dr. Correia Pinto e da sua equipa e ao Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Matosinhos, Dr. Guilherme Pinto, pelo total empenho da autarquia pelos assuntos da 

educação, visível no investimento na construção desta escola, iniciativa que se reveste de grande 

importância para o Agrupamento, porque se constitui como um espaço agradável, digno e capaz de atrair 

cada vez mais alunos.  

 Para terminar e citando alguém que disse: “Educação nunca foi despesa. Sempre foi investimento 

com retorno garantido”, quero deixar aqui o meu vínculo ao compromisso de unir os esforços de todos 

num único interesse comum: formar esta geração e as vindouras, criando um ambiente favorável ao seu 

bem-estar e ao seu desenvolvimento pessoal e social para dar ao mundo homens livres e cidadãos 

responsáveis, defensores dos seus direitos mas cumpridores dos seus deveres.  

Muito obrigada. 

 

Matosinhos e Escola Básica Estádio do Mar, 23 de novembro de 2016 

 

A Diretora do Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes 

 

Luísa Gama 


