
Escola Secundária
Manuel da Fonseca
Estrada de Santa Cruz

7540-121 Santiago do Cacém

tel. 269750080  fax. 269750088

www.esec-manuel-fonseca.rcts.pt
mediateca.esmf@gmail.com

Uma Professora
A Professora Amélia Lopes

vinha de Santo André de

camioneta. Subia até à escola,

a do edifício cor-de-rosa, já com

o coração a saltar-lhe do peito.

Mas durante todo o percurso,

ela não parava de sorrir e

cumprimentar, para a esquerda

e para a direita, alunos,

professores e funcionários com

quem sempre se cruzava.

Quando na entrada da escola,

quedava-se junto ao PBX, onde

a D. Lubélia lhe estendia um

sorriso e um cumprimento

sempre amplamente retribuídos.

Era uma pausa curta para

retomar uma marcha por entre

alunos que se acotovelavam no estreito corredor. Quando, finalmente, chegava à Sala

de Professores, a Amélia, elegante e cordial, sentava-se para uma conversa amena,

embora breve porque, daí a nada, a campainha tocava, chamando para as aulas. De

livro de ponto na mão, com o seu passo tranquilo, a professora de Português e Latim

entrava na sala de aula, onde a esperavam alunos confiantes e entusiasmados,

completamente rendidos aos encantos e ao saber desta mestra amiga, doce, sempre

justa, senhora de um discurso seguro, límpido e preciosamente correcto.

Contam os alunos desses tempos que, estar nas aulas da professora Amélia, era

viver a Literatura, tomar o gosto pelas leituras e rasgar os véus do conhecimento.

Dizem também que se enredavam em interpretações e abordagens ricas e inesperadas,

bem como na magia da dramatização, estratégia que esta professora lhes estendia,

qual tapete vermelho para a passagem brilhante de um saber mais consolidado.

Dizem os professores, seus colegas, que a Amélia sabia esclarecer dúvidas,

propor alternativas de actuação, salvaguardar falhas, valorizar qualidades e, sobretudo,

votar-se a todos com consideração, respeito e aprazível simpatia. Como tal, era

considerada, não uma mera colega, mas alguém de pensamento e modos requintados

com quem se gostava de privar.u

Este número especial do

boletim da Mediateca é

dedicado à professora

Amélia Lopes e ao Padre

Amadeu Pinto, antigos

professores da nossa

escola, por ocasição da

atribuição dos seus no-

mes, respectivamente, à

Sala Polivalente e à Media-

teca da escola.

Amélia Lopes
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Amadeu Pinto
Um Homem Comum

Nos quentes anos setenta do século passado, o

jesuíta Amadeu Pinto veio ensinar Filosofia e Psicologia

nos dois últimos anos do liceu, em Santiago do Cacém,

mas o que com ele aprenderam os seus alunos

ultrapassou incomen-

suravelmente as

fronteiras desses

domínios de co-

nhecimento.

As aulas do jesuíta

Amadeu Pinto eram

um extraordinário

mundo que ele abria

aos jovens que tinham

(como eu tive) o pri-

vilégio de o ter como

docente, e as suas

preocupações de pe-

dagogo, educador e

cidadão reflectiam-se

na forma como nos

activava o espírito

crítico, na maneira

como nos instigava a

sermos indivíduos

conscientes, respon-

sáveis, empenhados,

solidários, ou não fosse o Padre Amadeu um

extraordinário humanista.

No velho anfiteatro que era a sala de aula,

aprendíamos a pensar, a reflectir sobre tudo, a questionar

e a questionarmo-nos. Foi naquelas aulas que as certezas

dos nossos quinze anos se viram abaladas pela ideia de

que não há verdades absolutas. Com  Amadeu Pinto

aprendemos a importância do carácter e da verticalidade,

a força das convicções, a capacidade para defender

causas e lutar por elas,

mesmo que isso implique

esforço e perseverança.

Amadeu Pinto, gran-

de em tamanho, em

tranquilidade e em

iniciativa, deixou a sua

marca na região, como

pai do clube desportivo

“Estrela de Santo André”,

e nesta Escola Secun-

dária, como impulsiona-

dor da criação e do

crescimento da nossa

Biblioteca, de que foi o

primeiro responsável e

entusiasta.

O Padre Amadeu

gostava de ser um Ho-

mem comum, e de nos

lembrar que todos somos,

primordialmente, Ho-

mens comuns; achava

ele que só vale a pena deixarmos de o ser se isso for a

consequência do serviço que prestamos, da entrega, da

dádiva, do contributo para um mundo melhor.

Foi assim o Padre Amadeu, o novo patrono da nossa

Mediateca/Biblioteca.
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u Durante os anos em que a Professora Amélia da

Visitação Lopes esteve na Escola, o grupo de Português

pôde sempre contar com o seu apoio enquanto colega,

enquanto Delegada; os alunos com o seu rigor científico,

exigência, enorme serenidade e calorosa amizade.

No seu olhar espraiava-se a satisfação. Uma

satisfação viva, fruto de uma convicção que a assolava

– a de saber que ensinar é muito mais do que a

transmissão de conhecimentos; é, sobremaneira, saber

criar laços, laços que ficam para sempre. gMaria Fátima Beja

gMaria dos Anjos Polícia


