1.Cumprimentos e agradecimentos

CMG
“Ecos da História da Minha Terra” é um projeto que conta com a participação ativa e
empenhada de um vastíssimo leque de pessoas: Pais, alunos, professores –
comunidade. A todos os meus cumprimentos e agradecimento.
“Ecos da História da Minha Terra” espelha, também, mais uma feliz parceria entre o
Agrupamento de Escolas Nº 1 de Gondomar e a Câmara Municipal, nas pessoas do Sr
Vice-Presidente, Dr Luís Araújo, e da Sra Vereadora da Educação, Dra Aurora Vieira,
a quem cumprimento.

Agradeço-vos profundamente todo o apoio e incentivo ao desenvolvimento da nossa
acção educativa.

Ao longo deste ano letivo 2018-2019, em encontros mensais propomo-nos promover a
herança e identidade patrimonial, cultural, artística, ambiental, humana das terras e
das gentes de Gondomar.
Levando ao palco as melhores sementes das nossas gentes, desde os pequeninos
dos Jardins de Infância até aos jovens adolescentes do Secundário e suas famílias, o
AEG1 propõe-se envolver todos os que são a herança e futuro desta terra, num
conjunto de iniciativas carinhosamente traçadas e buriladas…Esta é uma das riquezas
do nosso agrupamento: um vasto território geográfico que contém em si uma
diversidade de saberes que, ao longo de vários meses, iremos trazer ao palco. Hoje
começamos com Gens, teremos, em dezembro, o concerto de Natal, pelos nossos
Músicos d’Ouro, em janeiro, será a vez da Escola Secundária de Gondomar, em
fevereiro, teremos Jancido e a Ribeira, em março, celebraremos o Outeiro Atães e, em
abril, daremos a conhecer o melhor de Jovim. O encerramento será em maio.

Na convicção de que o património assume um papel preponderante na identidade dos
indivíduos e das comunidades, é sabido que, descobrindo, conhecendo e amando as
raízes identitárias de uma comunidade, fecundarão asas mais fortes e gratas, capazes
de voos longos e eficazes geradores de agentes dinâmicos e estratégias de
desenvolvimento ao serviço da sociedade, sem nunca esquecer o caminho de volta
para o seu porto de abrigo – Gondomar, terra de gentes de ouro!
A todos o nosso muito obrigada

