25 anos da Escola Maria Ana Mogas - Matola

É com grande júbilo e alegria que celebramos no dia 8 de Julho 25 anos
da nossa existência como Escola Maria Ana Mogas. 25 anos ao Serviço
da Educação e da promoção humana, realizando aquilo que a nossa
fundadora, a Madre Maria Ana Mogas queria, uma escola ao serviço do
povo de Deus.
Assim, as minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Bom
Pastor, o nosso Deus, que nos guiou e conduziu por estes anos todos. E
em segundo lugar, a todas as irmãs da nossa Congregação, cujo
empenho, exemplo e oração permitiu que pudessemos hoje estar aqui
para celebrar estas bodas.
Permitam-nos que possamos exprimir os nossos sinceros
agradecimentos aos fundadores desta escola, aos muitos professores,
estudantes e trabalhadores que por aqui passaram e tornaram possível

este projecto, refirimo-nos as gerações e gerações de antigos alunos,
antigos professores, antigos funcionários, antigos directores, que por
aqui passaram e deixaram o seu contributo e imprimiram a sua marca.
Muito obrigada para todos eles.
De facto, esta escola tem sido o que é graças ao trabalho abnegado dos
seus estudantes e dos seus professores, sem pôr de parte o corpo
técnico administrativo, que se tem desdobrado em trabalhos, para que
ao estudante e ao professor nada falte.
Bem haja aos membros do corpo directivo da nossa escola, bem haja
aos prefessores, aos funcionários e a toda a comunidade Maria Ana
Mogas, de ontem e de hoje.
Queremos, portanto, lembrar que este projecto só foi possível porque
soubemos juntar a ciência, o cultivo de verdadeiros valores
humanísticos, posto que educar é educar em valores e ensinar é ensinar
para o trabalho, para o respeito, para a amizade e demais valores.
Assim, queremos exortar a todos a celebrar os 25 anos com entusiasmo
e fé.
Bem haja a todos e desejo a cada estudante, a cada professor, a cada
trabalhador, a cada pai/mãe e encarregado de educação, boa sorte e
felicidades por fazer da Escola Maria Ana Mogas o lugar que escolheram
para estudar, trabalhar, ensinar e educar vossos filhos.
Muito obrigada por terem me escutado.

