
 

Muito boa tarde a todos e a todas.  

Antes de mais, toda a minha gratidão por estarem aqui, neste final de tarde de final de julho, a 

participar neste Caminho, que é Nosso. A vossa presença é um abraço caloroso para mim. 

Esta senda não começa aqui e agora. Dela já fazem parte muitos e muitas que não poderei 

nomear mas que, estou certa, sabem que muito lhes agradeço.  

Destaco publicamente, sempre e em primeiro lugar, a minha família. O seu apoio é a força motriz 

de qualquer passo. Não precisam de estar perto porque estão sempre presentes do lado de 

dentro.  

Queria agradecer também, muito especialmente, à Diretora e Subdiretor cessantes, por tudo o 

que fizeram por esta Escola e Comunidade e por tudo o que em mim é da sua responsabilidade. 

Aos meus queridos amigos Ana e Victor, que não hão-de mudar de número de telefone nos 

próximos tempos, uma salva de palmas, por favor. 

Queria dizer-vos, uma vez que estou entre amigos, que mentiria se vos dissesse que sempre 

sonhei estar aqui. Na verdade não me imaginava neste cargo até há bem pouco tempo. Foi este 

o primeiro trilho da minha caminhada. Atravessar-ME. Acreditar que isto não é mais do que uma 

oportunidade de travar outras lutas, transformar mais sonhos em realidade e de mudar para 

melhor o bocadinho de mundo que está à minha guarda. O processo tem sido intenso, cheio de 

dúvidas e alguma coragem e assim entendo que vá continuar por mais uns tempos. Espero que 

o dia a dia, com todas as suas urgências, não me faça esquecer o que me trouxe aqui. 

Recapitulemos como se fossem hoje as revisões para o teste: 

Quero continuar a potenciar as condições para que no Agrupamento de Escolas Gil Vicente se 

formem sempre e cada vez mais jovens autónomos, plenos de espírito crítico e voz ativa. Jovens 

que saibam de onde vêm e para onde vão, que sejam confiantes nos passos que dão, mesmo 

que por vezes precisem de recuar. Jovens que sejam um valor acrescentado para a sociedade 

pelos seus conhecimentos mas também pelas suas atitudes enquanto cidadãos e cidadãs. 

Jovens que se respeitem e saibam respeitar a liberdade de todos e todas, que saibam trabalhar 

cooperativamente e não tenham receio da criatividade e do empreendedorismo. Jovens capazes 

de apreciar a diversidade e de a acolher e integrar, nas suas variadas formas.  

Quero recordar aos meus colegas e amigos, sempre que for necessário, que trabalhamos com 

matéria-prima insubstituível. Que ser Escola também nos cabe a nós, enquanto Pessoas. Que 

mais do que ensinar os programas, devemos programar os nossos alunos para querer saber 

sempre mais. Porque é isso que dá asas e liberta. Essa segurança para duvidar sempre e não 

ter medo de fazer perguntas. Ensinar a levantar a cabeça para ver mais longe e a abrir os olhos 

para perceber os pormenores. 

Acredito numa Escola onde todos têm a sua função, sempre com os olhos postos no bem maior, 

que acredito ser comum. Aqui, nesta casa, temos a coisa facilitada porque boa gente não falta. 

Pessoas que vestem a camisola todos os dias e com que se pode contar. Pessoas que gostam 

da Gil Vicente e que têm orgulho em fazer parte. É com o que nos une que vamos trabalhar, 



 

construindo uma Escola que, fruto de uma comunidade educativa atenta, envolvida e motivada, 

forme jovens felizes.  

Para isso, conto caminhar a par e passo com uma grande Equipa. A direção será constituída por 

mulheres fortes, determinadas e muito profissionais, todas professoras do quadro deste 

Agrupamento e em quem confio inteiramente. A Subdiretora, Professora Sandra Rosa. As três 

adjuntas, Professora Celina Pires, Professora Ana Catarina Pires e Professora Ana Pedro. 

Somos pessoas muito idênticas na ética e valores com que encaramos a Escola, mas muito 

diferentes na forma de ser. Acredito que esta diversidade será uma grande riqueza enquanto 

equipa. Obrigada a cada uma de vocês, por tudo o que há-de vir. Sem a vossa certeza, não teria 

encontrado a minha.  

Que o Agrupamento de Escolas Gil Vicente continue o seu Caminho, cada vez mais ascendente, 

enquanto escola pública de qualidade. 

Como preconiza o nosso Projeto Educativo, Uma Escolas de Todos, com Todos e para Todos 

onde, acrescento sem vergonha das palavras, o Amor ilumine e engrandeça sempre.  

Muito obrigada. 
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