
Odivelas
na "Agenda U dos grandes eventos
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OEncontro encerrou, assim, a Agenda
para a Educação - Bom para Crescer
que a Presidente da Câmara, Susana

Amador, levou a efeito, nos últimos meses, visi-
tando escolas da Rede Pública e aprofundando
os contactos com todos os diferentes agentes edu-
cativos do Concelho de Odivelas, designada-
mente, pais, alunos e profissionais do setor.
Na sessão de abertura, a Presidente Susana Ama-
dor relembrou o grande desafio que encontrou
há oito anos: "um parque escolar muito degra-
dado e/ou envelhecido. Decidiu-se então de-
senvolver uma verdadeira revolução na área
educativa que implicou um investimento de 30

milhões de euros, o que significou, entre outras
mudanças, 8 novas escolas ou requalificadas."
Susana Amador sublinhou ainda que "a escola
pública tem de ser vista como um investimento
necessário que dá asas às crianças; é o motor
transformador de Portugal e do nosso concelho.
Afinal, e citando Nelson Mandela: "A educa-
ção é a arma mais poderosa para mudar o mun-
do."
No decorrer do encontro, foram assinados pro-
tocolos de colaboração e cooperação com a a
Escola Superior de Saúde de Alcoitão e com o
Laboratório da Fala, no âmbito do Projeto SEI!
Odivelas.
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De sublinhar ainda a participação de represen-
tantes de grupos parlamentares da Assembleia
da Republica que integram a Comissão da Edu-
cação e Ciência, tendo sido convidados os De-
putados Duarte Marques (PSD), Jacinto Serrão
(PS), Miguel Tiago (PCP) e Cláudia Madeira
(Os Verdes).
Foi, igualmente, registada a presença de uma for-
te componente científica/académica por via da
participação de personalidades que se distin-
guem no setor do ensino e educação, entre os quais,
Santana Castilho (autor de inúmeros livros e ar-
tigos), Manuel Carmelo Rosa (conferencista de
renome internacional e atual responsável pelo
Programa Gulbenkian Qualificação das Novas
Gerações) e Jorge Rio Cardoso (articulista regular
do Semanário Expresso e do Jornal de Negó-
cios e autor dos best sellers "Ser Bom Aluno, Bo-
ra Lá!" e "Agora é Que Vai Ser").
Houve, ainda, a oportunidade para valorizar e
enaltecer o trabalho realizado pelos agentes edu-
cativos, pois assistimos à atuação do Coro de
alunos da EB 2,3 António Gedeão e também do
Coro Coral "Sons e Ideias" de alunos do Agru-


