Exmo. Senhor Vereador da Educação
Exmo. Senhor Presidente do Conselho Geral
Exma. Sra. Diretora da Escola São Pedro
A todas as Entidades Presentes, Funcionários, Alunos e demais presentes.
Bom Dia
Num tempo em que corremos de um lado para o outro, onde se trabalha cada
vez mais para gastar mais; onde o consumo é soberano e quando se gasta
muito com o que não é necessário, surge um vírus que nos obrigou a comprar
apenas o essencial. Ir ao supermercado? Apenas para o essencial. Ir a
farmácia? Somente para o essencial e, em fila, apenas duas pessoas de cada
vez.
Num tempo em que deixamos de educar os filhos e os entregamos ao
alheamento de visores electrónicos e à escola, numa sociedade onde nas
livrarias há títulos como “Regras para educar filhos e alunos” (numa clara
alusão a que o professor também deve educar), há um vírus que fecha as
escolas e recorda que é nós, os pais, é que somos os únicos responsáveis
pelos nossos filhos.
Num tempo em que impera o individualismo e o salve-se quem puder, vem um
vírus que diz que fazemos parte da humanidade e que essa humanidade deve
ser respeitada e protegida. Num tempo em que trocamos o contacto físico e os
olhos nos olhos por mensagens e encontros virtuais, chega um vírus e proíbe o
contacto físico e a presença do outro. E só agora, na impossibilidade mostrada
pelo vírus, na ausência de abraços, nos damos conta da real dimensão da
presença do outro, como o condenado que, só no cárcere, conhece o
verdadeiro significado da liberdade.
Num tempo em que a humanidade se vangloria do avanço tecnológico, de
drones tripulados, redes sociais e até robôs, continuamos à mercê de
epidemias e catástrofes. Um vírus tornou-nos iguais e lembrou-nos que todos
temos o mesmo corpo frágil, que dói, adoece e morre.
Que este tempo de incertezas e suspensão de rotinas que experienciámos
possa ter sido também um tempo de reflexão, um salto de consciência para
uma vida com mais significado, mais responsabilidade e muito mais feliz.
Em nome da APEE Sã Pedro, muito obrigado
O Presidente
Jaime Guedes

