Homenagem do Conselho Geral à Direção Cessante do
Agrupamento de Escolas António Sérgio
Em nome do Conselho Geral, em nome do órgão que representa a
Comunidade na hora, que não é de despedida pois rever-nos-emos em
setembro, mas que marca efetivamente a fase inicial da conclusão do
mandato da diretora de Agrupamento Dra. Lurdes Brás, cabe-me, em
nome do Conselho Geral prestar uma homenagem sentida à direção
cessante do Agrupamento.
Destacar a enorme espirito de missão e de abnegação da Sra.
Diretora que ao longo de vários mandatos soube gerir a construção
deste Agrupamento, liderar o trabalho de efetiva formação desta
Unidade Orgânica, respeitando todos, dando voz a todas as
sensibilidades e colocando sempre os interesses da comunidade
educativa em primeiro lugar, o mesmo é dizer os interesses e o bemestar de todos os alunos.
Desejo render a nossa homenagem à sua capacidade de desenvolver
uma relação de proximidade com todos, ao profundo conhecimento que
sempre demonstrou da realidade educativa, à sua capacidade de
manter uma gestão cuja essência sempre foi o espirito democrático e
a escrupulosa defesa do interesse publico.
Homenagear o seu elevadíssimo sentido ético, a capacidade de
trabalho, o espirito de sacrifício, a disponibilidade para procurar
as soluções adequadas, o cuidado com que se preocupou, sempre, com
as condições de trabalho, o rigor com que executou as tarefas de
gestão pedagógica e administrativa…
Todo este trabalho de excelência radicou numa interpretação
apaixonada do nosso Projeto Educativo posta em prática de acordo
com a sua personalidade caracterizada por uma profunda honestidade
intelectual, pela inteligência, pela humildade típica da sabedoria,
pela coragem, inexcedível entrega e bondade.
Homenagear a Sra. Diretora estende-se à equipa que a acompanhou: à
Sra. Subdiretora Dra. Patrocínia Poejo, cujo profissionalismo dá
um valor superlativo ao conceito de competência e dedicação, ao Dr.
Vítor Martins e a Dra. Teresa Teixeira, extraordinários,
profissional e humanamente e todos
determinantes para o bom
funcionamento da instituição.
Em suma, por tudo o que souberam construir em prol da educação
democrática, bem hajam.
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