Tomada de posse do novo Diretor do Agrupamento de Escolas Viseu Norte
No seguimento da eleição realizada no dia 2 de junho de 2021 pelo Conselho Geral e da sua
homologação tácita pela Diretora Geral da Administração Escolar com efeito a partir do dia 21
de junho tomou posse como Diretor do Agrupamento de Escolas Viseu Norte o professor
Marco André Gonçalves Rodrigues.
A cerimónia, presidida pela professora Luísa Leitão, em substituição do presidente do
Conselho Geral, professor Sérgio Mota, que participou por videoconferência, por se encontrar
em isolamento profilático, realizou-se na escola sede do Agrupamento, num espaço ao ar livre,
com a presença de inúmeros convidados, entre os quais professores e educadores, assistentes
operacionais, assistentes técnicos, pais e encarregados de educação e das ilustres
personalidades como: Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Viseu, Eng.ª Cristina
Brasete; Dr.ª Clara Bombeiro, chefe de divisão da CMV; Chefe Lucília Marques, responsável
pelo Programa Escola Segura do Comando Distrital da PSP de Viseu; Presidentes de Juntas de
Freguesia da área de influenciado AEVN; Diretores de Agrupamento de Escolas e de Escolas
não agrupadas; Membros do Conselho Geral e Presidentes das Associações de Pais/Enc. de
Educação.
O evento iniciou-se com a participação de um grupo de bombos da Associação Gira Sol Azul,
dirigida pela artista Ana Bento, seguindo-se a difusão de um vídeo clip com a música “Há um
Mundo e Sonhos” interpretada por uma turma de alunos da Escola EB Dr. Azeredo Perdigão.
Após os discursos, do Presidente do Conselho Geral e da Vereadora da Educação da CMV, e
depois das formalidades da assinatura da tomada de posse, o novo Diretor do Agrupamento
de Escolas Viseu Norte começou por endereçar um grande obrigado a todos os que
acreditaram na sua candidatura, colegas e amigos e, em especial à família, filhos e esposa, pelo
amor, carinho, conselhos, paciência e sobretudo pelo tempo ausente, e ao professor José
Costa pela disponibilidade na partilha de conhecimentos nestes últimos oito anos de trabalho
em parceria na direção.
Referiu que este grande obrigado só tinha sentido em ficar obrigado a dar o melhor de si, com
trabalho árduo de dedicação à causa pública, comprometendo-se a pautar a sua intervenção
com o máximo profissionalismo, rigor, ética, transparência e boa fé, com uma gestão
democrática e humanista onde as principais decisões sejam tomadas num processo
participativo e como ponto de partida “o que é melhor para o aluno”, adequando as decisões
ao interesse coletivo e ao bem de todos, contribuindo assim de uma forma mais profícua para
o desenvolvimento do Agrupamento.
Ambiciona que o Agrupamento de Escolas Viseu Norte seja uma das melhores escolas do país,
uma escola que convida à aprendizagem, à educação, à inclusão, à construção de sonhos, à
valorização da pessoa humana, ao desafio constante e à inovação, assente sempre em valores
de organização, qualidade, trabalho colaborativo e segurança.
Sabendo que é fundamental contar com o apoio de toda a Comunidade Educativa, salientou
que o que faz a diferença nas organizações são as pessoas, é cada um de nós, e só com o
envolvimento de todos é que é possível fazer mais e melhor.
Para que tudo seja possível fez três votos:

- Procurar em todos os parceiros institucionais o apoio convicto e disponível. (agradecendo de
imediato a disponibilidade por parte da Câmara Municipal de Viseu, na voz da Vereadora Eng.ª
Cristina Brasete e na presença da Dr.ª Clara Bombeiro);
- Manifestar a esperança de que todos estejam predispostos a fazer a diferença (relembrou o
lema da sua candidatura “Uma Escola Com Vida – Com Todos Construímos Mais”);
- Que os Pais/Enc. de Educação se identifiquem com o serviço prestado e que, no futuro,
possam afirmar “que esta é a escola que queremos para os nossos filhos”.
Por fim, apresentou os elementos que o vão acompanhar neste cargo; o Vice-Diretor professor
Rogério Marques e os Adjuntos professora Celeste Alves e professor Nuno Miranda.
Termino com um apanhado do início do discurso do Presidente do Conselho Geral, professor
Sérgio Mota, “desejo as maiores felicidades do desempenho do cargo que agora inicia…”

