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Alimento a convicção, há muito tempo, que uma política desportiva nacional bem estruturada e de
olhos postos no futuro, não pode ser dissociada de uma relação umbilical entre o sistema desportivo
e o sistema educativo. Sem colocar nunca em causa o trabalho formativo feito nos clubes, é geralmente na escola que o talento desportivo desponta, como é também na escola que o talento desportivo deve encontrar as condições para florescer, conciliando, preferentemente com sucesso, a atividade escolar com a prática desportiva de alunos/atletas.
A resposta encontrada para a solução deste problema, que condicionava fortemente o ecossistema
desportivo nacional, foi encontrada em 2016 com o modelo das Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE), modelo que hoje se apresenta robustecido pela experiência entretanto adquirida em algumas escola-piloto a nível nacional, e que tem uma das suas expressões de sucesso na
Escola Secundária Martins Sarmento, em pleno coração da nossa cidade.
Os resultados obtidos, e já conhecidos, demonstram inequivocamente o acerto da aposta e da solução encontrada, e sinto-me particularmente feliz por, no exercício das minhas funções de autarca, ter
conseguido sensibilizar os vários parceiros envolvidos neste processo a apostar na criação de uma
UAARE em Guimarães, em 2017. Volvido um ano, mais feliz fico por sentir que a coordenação nacional
do projeto reconheça estarem reunidas as condições para que esta cooperação extravase as fronteiras da Escola Secundária Martins Sarmento, e se alargue para o Agrupamento de Escolas João de
Meira e para o maior clube desportivo local, o Vitória Sport Clube, corolário do trabalho feito de parcerias bem estruturadas e com uma visão bem definida e coerente. O pensamento estruturante e a
energia contagiante do professor Victor Pardal, responsável nacional das UAARE, a resposta atenta
da Escola Secundária Martins Sarmento e a dedicação e profissionalismo do coordenador do projeto,
Dr. Adelino Carvalho, a sensibilidade e o apoio demonstrados pelos pelouros da Educação e do Desporto da Câmara Municipal, como de outros parceiros envolvidos, são o garante da continuidade
deste projeto, imbuídos do espírito de partilha e colaboração que o deve presidir. E todos serão responsáveis, no futuro, pelo orgulho de termos escolas cheias de alunos e atletas que conseguem conciliar o seu percurso escolar com a alta performance desportiva, ajudando a construir um país desportivo diferente e diferenciador.
A todos felicito. E formulo votos que nunca esmoreçam neste desígnio de transformar para (muito)
melhor o sistema educativo e desportivo nacional.

