Receção ã Comunidãde Educãtivã
pelã Autãrquiã

Teatro Municipal de Vila Real, 4 de Setembro, 15h30m:
Antes de qualquer discurso, a plateia teve o prazer de escutar o jovem saxofonista
vilarrealense Artur Lopes, que com o brilho que sempre o acompanha, apresentou
uma peça do seu vasto repertório.
O Vereador da Educação e da Cultura, o Professor José Maria Magalhães, deu as
boas-vindas e agradeceu a presença de todos. Realçou a prioridade que o Executivo
Municipal deu à Educação ao longo destes quatro anos. Rui Santos lembrou a seguir
algumas medidas que foram tomadas como por exemplo o programa “Livros gratuitos
para todos”, implementado no 1º Ciclo. Referiu-se ainda às obras de requalificação da
Escola de São Pedro, que se irão iniciar em breve, e às obras de beneficiação do
Pavilhão da Escola Diogo Cão. Desejou a toda a Comunidade Educativa um ano letivo
de sucesso.
Em seguida, as Diretoras dos Agrupamentos Diogo Cão e Morgado Mateus, Elisabete
Leite e Marina Teixeira, e das Escolas Não Agrupadas São Pedro e Camilo Castelo
Branco, Rita Mendes e Helena Correia respetivamente, saudaram os professores e
agradeceram ao Município esta oportunidade, bem como o apoio disponibilizado para
os tempos que se aproximam. De mãos dadas, o sucesso será mais facilmente atingido.
Nas palavras da professora Elisabete Leite, tolerância, inovação e reflexão estarão
sempre presentes e à frente no caminho para o sucesso.
Deu-se a palavra ao público, tendo alguns dos presentes desejado bom trabalho para
este ano, salientando sempre que cada ano é diferente e que este, com o empenho de
todos, será excelente.

A Tuna Juvenil de Vila Real encerrou a sessão com quatro cantigas conhecidas de
todos.
Um lanche-convívio oferecido pela Organização, momento de alegria e de boa
disposição, serviu para que este ano se inicie em força, rumo ao sucesso desejado e
para o qual cada um contribuirá com a sua parte. Uma escola de sucesso será sempre
uma escola exigente, solidária e feliz…
“O mundo só pode ser/melhor do que até aqui/quando consigas fazer/mais pelos
outros que por ti”… (disse o poeta).

