
Boa tarde,
   Exmº Sr. Presidente do Conselho Geral, professor João Silva;
   Exmª Sra. Diretora do Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar, professora
   Maria do Carmo e restantes membros da direção;
   Exmª Sra. Coordenadora da Comissão de Acompanhamento e Avaliação Interna do
Agrupamento, Dra Helena Azevedo;
   Exmos Senhores Professores
   Exmª Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Ronfe
   Caros colegas, delegados ou subdelegados de turma.

   Em primeiro lugar, gostava de agradecer a vossa presença neste momento de grandiosa honra e 
importância para mim, em particular, mas sobretudo para a nova Associação de Estudantes da nossa
escola - Escola E.B. 2/3 Abel Salazar - que agora toma posse. 
   Um agradecimento, também, a toda a equipa que comigo constitui a nova Associação de 
Estudantes: Direção, Assembleia Geral, Conselho Fiscal e restantes membros.
Um agradecimento ainda a Todos que em nós confiaram e deram-nos o seu voto.
   Uma palavra, ainda, de benquerença para a outra lista, que participou nestas eleições.

   Quem tem medo de vencer já está vencido e nós nunca tememos nada disto, pois mais de que um 
sonho isto é uma ambição para nós. E esta Nova Associação de Estudantes tem vários objetivos 
pelos quais irá lutar e concretizar, mas só será possível com a ajuda de todos vós porque é por vossa
causa que haverá este mandato e é para vós que este mandato será dirigido.

   Temos consciência que o desafio é grande, mas não maior que o nosso sonho e ambição de
trabalhar. É, por isso, que com muita motivação que nos propomos colaborar para juntos 
construirmos uma escola melhor e mais inclusiva; uma escola que proporcione o sucesso escolar a 
todos os alunos, uma escola com a qual todos se identifiquem.

   A escola somos todos nós (docentes, não docentes, discentes e Enc. Educação). E, como 
Associação de Estudantes, também queremos fazer parte, dando uma voz ativa aos alunos.

   Queremos uma escola viva, reconhecida pelos estudantes e estimada por TODOS. Trabalharemos 
para que a Associação de Estudantes seja responsável, inovadora, alegre e futurista, identificada 
pelo seu trabalho e apreciada pela sua postura.

VIVA AOS ESTUDANTES, VIVA À NOVA 
ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES!

Obrigado a todos!


