|Mensagem de boas-vindas 2021-2022|
O Peso do Recomeço
Recomeçar: reiniciar, renovar, reencetar, retornar, recomeçar a ser. Assim dita o dicionário.
Neste dia em que retomamos o contacto com os alunos, percebemos que, por mais ambivalente o
nosso sentir, queremos todos recuperar. Recuperar do peso da vivência ilógica e bruta dos anos letivos
transatos, aliviar o carrego que este ano letivo já nos trouxe (e trará…), reconquistar aquilo e aqueles
que se forçaram à lonjura, recuperar, enfim, um tempo que se extinguiu.
Neste dia em particular, não querem o Conselho Geral nem o senhor Diretor deixar de desejar que este
recomeço seja para todos uma alvorada bem-fadada, auspiciosa e de claridade vítrea. Que o ano letivo
2021-2022 nos faça querer ser e fazer melhor, que nos permita libertar os fardos que sempre
carregamos, tornando a nossa Escola num balão sem lastro que permita a todos viajar, expandindo
horizontes e matizando olhares, sem muita pressa e, ainda assim, ou talvez por isso, chegar a um porto
seguro e frutuoso.
Àqueles que deixaram este Agrupamento, por motivos profissionais, pessoais, académicos ou outros,
que os caminhos se rasguem por lugares múltiplos povoados de lugares e gentes que lhes permitam
recomeços felizes. Àqueles que agora chegam, damos especiais boas-vindas, desejando que se sintam
em casa no Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém. Àqueles que permanecem e retornam
sempre, os que arquitetaram as sólidas fundações desta casa e que por elas ainda zelam, que consigam
pacificar o entusiasmo e a azáfama inerentes a mais um recomeço.
Que consigamos todos – professores, alunos, encarregados de educação, assistentes técnicos,
assistentes operacionais e parceiros do Agrupamento – confiar e trabalhar, no absoluto respeito por
cada um, assumindo que muito maior que qualquer dificuldade é sempre a vontade.
Votos de excecionais e estimulantes recomeços, sem muito peso, para todos!
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