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7 de Fevereiro de 2017
Assinalamos hoje os 40 anos da CONFAP. Foi em 1977 que se constituiu o Secretariado
Nacional das Associações de Pais, neste dia 7 de Fevereiro cuja denominação foi alterada
mais tarde para CONFAP.
Felicito todos os que contribuíram para este momento. Todos os que de forma abnegada e
íntegra se envolveram e se envolvem na Educação dos seus filhos e dos colegas dos seus
filhos participando nas Associações Parentais para conseguir o bem coletivo de uma
melhor Escola para todos.
Parabéns tanto mais justos quanto o reconhecimento crescente da importância do
envolvimento parental na Educação.
Agradeço a todos os que tive o grato prazer e a honra de conhecer neste Movimento
Associativo Parental e com quem tanto pude aprender. Agradeço a outros tantos que não
conheci pessoalmente mas cujos laços de emoção e de empreendedorismo social nos une
na construção de uma sociedade mais equitativa.
Mas esta nossa missão é intemporal, infinita e versátil o que nos exige uma permanente
dedicação, uma rigorosa atenção e infindável vontade de estar e de saber. Razão pela qual
a celebração deste nossos 40 anos são também um desafio de futuro. Comemoramos a
perseverança dos que nos antecederam; o compromisso e a confiança dos presentes; e a
persistência dos que nos seguirão, fazendo jus a todo um passado, um presente e um
futuro de pessoas cidadãs que se afirmam com mais propriedade.
Queremos festejar contigo! Festejar 40 anos sempre em progressão, sempre a construir e
a tentar melhor. Contigo porque o que fazemos fazemos contigo e o que somos somos
com todos. Celebraremos em festa por tudo o que conseguimos, mas não esqueceremos o
muito que ainda temos que percorrer para que todas as crianças e todos os jovens tenham
uma oportunidade de partida. Sabemos bem o quanto é preciso inquietarmo-nos e sair da
zona de conforto para prosseguir. Sabemos bem o terreno complexo e irregular que
múltiplas e distintas contingências originam. Por isso estamos cá para continuar, pelas
crianças, pelos jovens e pelas famílias.
Do Minho ao Algarve do interior ao litoral estaremos onde estiverem as nossas
Associações e Federações.
Queremos festejar os 40 anos da CONFAP por todo o país e com todos. Com as nossas
associadas e com as famílias. Com as Escolas e com os nossos parceiros. Com todos os
nossos amigos.
Jorge Ascenção
Presidente do CE da CONFAP
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