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COMUNICADO 

 

Estimada Comunidade Educativa do 

Agrupamento de Escolas de Águeda 

 

 

Estamos a viver uma situação de guerra contra um inimigo que tende 

a não se mostrar, dificultando o combate que todos nós travamos no 

nosso dia-a-dia. 

Vamos vencer! Mas, para isso, precisamos de continuar a cumprir as 

orientações e recomendações de quem melhor conhece este coronavírus. 

Não é necessário continuar a apregoar o que é preciso fazer, pois 

estou convicto que já entendemos a lição. Bastará não baixar os braços e 

continuar a pôr os ensinamentos em prática. Não vamos conseguir provar, 

em pouco tempo, que o nosso novo comportamento vai ditar a vitória e o 

normal retomar das vidas do nosso povo. É preciso esperar, ter paciência, 

acreditar e confiar em todos aqueles que melhor do que nós conhecem os 

efeitos que as nossas novas condutas podem ter na permanência do 

coronavírus nas nossas vidas. 

Vamos continuar a defender a Vida! Vamos defendê-la até ao 

anúncio do término desta guerra, que nos poderá vir a oferecer um leque 

de novas oportunidades sociais, cívicas, culturais, económicas e 

financeiras que jamais teríamos hipóteses se tudo isto não acontecesse. 

O pós guerra vai ser muito difícil, vamos ter de continuar a ter 

atitudes e comportamentos bem diferentes dos que tivemos até agora, 

pois só deste modo conseguiremos seguir em frente e retomar o caminho 

que estávamos a percorrer. 
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Há comportamentos e palavras que têm de ser suspensos ou 

apagados da nossa vida. O egoísmo, o egocentrismo, o interesse dará 

lugar à partilha, à amizade, à união, à solidariedade. É esta a conduta que 

vai curar as feridas que a guerra vai deixar em cada um de nós. 

Estou certo que vamos continuar o caminho, mas agora assente em 

pressupostos mais humanos, onde os sentimentos mais profundos 

emergem no sentido de vivermos mais felizes, ajudarmo-nos 

mutuamente, amarmo-nos uns aos outros, pois esse é o único reflexo 

positivo deste ataque feroz e violento de um inimigo cobarde e ardiloso, 

mas ao mesmo tempo imparcial e isento de preconceitos de racismo, 

xenofobia, estratos sociais, interesses económicos, financeiros. 

Qualquer que seja o estado da nação decretado pelos nossos 

governantes, partirá sempre de nós a atitude e o comportamento 

adequado ao combate a este inimigo, que em cada dia que passa vai 

perdendo as batalhas por não ter dado o verdadeiro valor à capacidade 

Humana de se unir em torno da defesa da vida. 

Aplaudo aqui todo o nosso corpo docente e não docente, que mesmo 

a partir de casa nunca baixou os braços, mantendo viva a chama da 

educação, reinventado métodos e soluções para as diferentes situações. 

A direção deste Agrupamento de Escolas de Águeda agradece, 

publicamente, a colaboração e prontidão demonstradas, desde o início 

desta guerra, a todos os docentes, não docentes, pais, encarregados de 

educação, alunos, parceiros e restante comunidade educativa. 

Nunca deixem de acreditar, pois apesar das fragilidades humanas, 

estamos prontos e mais fortes para continuar este percurso educativo em 

prol do futuro do nosso planeta. 

Juntos somos mais fortes! 

 

Paulo Pimentel 

 

 
 


