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Festa da Entrega de Diplomas - Mensagem da Delegada Regional de Educação, Drª
Reina Martin

Exmos Senhores,

Lamentavelmente e por motivos que são alheios à minha vontade, não é possível estar
presente, tal como compromisso assumido, na cerimónia de Entrega de Diplomas, convite que
tão gentilmente me foi enviado e o qual me sensibilizou.

Não podendo, como seria minha vontade, estar presente, deixo uma pequena mensagem,
endereçada a toda a comunidade educativa, agradecendo desde já a sua amabilidade para
leitura da mesma.

As Escolas são comunidades vivas.

Feitas de pessoas para pessoas.

A componente humana faz a diferenças destas instituições.

Na Escola, ensina-se, aprende-se, constrói-se o futuro dos nossos jovens, os cidadãos do
amanhã.

Mas nas Escolas, também e essencialmente, transmitem-se valores.

Valores que se materializam nesta cerimónias “simbólicas” mas de um valor extraordinário.
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A cerimónia que hoje se realiza, na ETLA, têm um significado vital para o sucesso educativo,
para a construção de uma Escola de excelência e de uma Escola de Valores.

Neste sentido, felicito os alunos, desejando-lhes as maiores felicidades profissionais e pessoais
e espero que esta cerimónia possa ser não só um desafio, mas também um estímulo para o
seu futuro enquanto estudantes e futuros profissionais.

Esta conquista deve-se não só ao seu esforço, mas também à competência, empenho e
motivação dos seus professores, elementos indispensáveis à construção de uma Escola de
excelência, cada vez mais necessária para que Portugal ultrapasse os grandes desafios que
tem pela frente.

Assim, um obrigada aos meus colegas Professores, que dignificam a classe profissional a que
também pertenço.

Deste modo, congratulo toda a equipa de excelentes profissionais que fazem parte da ETLA,
pela dedicação e empenho no trabalho realizado e desejo-lhes as maiores felicidades na
continuidade do mesmo.

O Alentejo, com as suas especificidades, deve orgulhar-se da sua comunidade escolar.

O Ensino Profissional representa uma mais valia para os jovens que o frequentam, para as
comunidades onde estão inseridas as escolas, para a nossa Região Alentejo e para o País.

Nestes anos em que tenho a honra e privilégio de trabalhar com as Escolas da Região
Alentejo, sei o trabalho que pelas mesmas é realizado.

Sei, o quão difícil, por vezes é, numa Região com as especificidades da nossa, trabalhar e
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enquadrar-se em parâmetros nacionais.

Mas é o conjunto destas especificidades regionais que torna o trabalho de todos nós mais
intenso, sem dúvida, mas mais aliciante em cada meta superada.

O fácil, todos atingem!

Felicito, ainda, a Escola pelo excelente trabalho que tem desenvolvido em prol da educação e
do ensino profissional de qualidade.

Ensino Profissional, que hoje é uma marca de qualidade.

Ensino Profissional que em muito contribui para o desenvolvimento do nosso Pais.

Hoje, ser-se aluno de uma Escola Profissional de referência, deve ser motivo de orgulho.

Orgulho de quem a frequenta, orgulho dos profissionais que dia a dia a constroem, e uma
honra para quem tem a missão de trabalhar, em parceria, em prol da Educação no Alentejo.

Reitero os meus parabéns aos alunos, bem como aos seus professores e familiares.

Reafirmo a minha inteira disponibilidade de cooperação, neste e noutros patamares, em
estreita articulação, pelo que procurarei fomentar todas as medidas necessárias à otimização
do desenvolvimento de todas as ações relevantes em matéria de educação.
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Não estou presente, fisicamente, mas as ações e o envolvimento podem e devem, também ser
feitas na distância física.

Promover, divulgar, acarinhar, acompanhar e trabalhar com e para as escolas do Alentejo, foi
desígnio que me motivou a aceitar o cargo em Setembro de 2011 e que me norteia, até hoje.

Acredito nas Escolas do Alentejo,

Acredito na capacidade e qualidade do Ensino Profissional, em geral e da ETLA em particular.

E a esta causa me dedico.

Pois sei que quem está na Região é quem conhece na realidade as potencialidades e
constrangimentos das nossas escolas, e por isso tem a responsabilidade acrescida de
trabalhar, com e para elas.

Felicidades a todos e Obrigada por me terem dado a oportunidade de trabalhar com esta
comunidade educativa.

A todos, Parabéns e votos de um Santo Natal e Feliz 2015.

A Delegada Regional de Educação do Alentejo

Maria Reina Martin
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Évora, 16 de Dezembro de 2014
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