
Associação de Estudantes 2016/2020 

Comunicado 

 

Eu, Henrique Bruno Machado Lopes, presidente da “Associação de Estudantes 2016/2020” da 
Escola Básica e Secundária de Canelas, venho por este meio comunicar a todos os docentes/ 
não docentes, e todos os alunos do agrupamento da escola sede, que passados quatro anos, 
chegamos a um fim.  

Com efeito imediato, a partir de o dia de hoje 07/02/2020, já não existe mais a “associação de 
estudantes do costume”. 

Passados quatro anos, todos juntos, resta-nos agradecer. Por terem acreditado em nós, por 
terem lutado por nós, assim como nós, todos os dias tentamos fazer por vocês! Aprendemos a 
diferença entre olhar e ver, ouvir e realmente escutar. Aprendemos aquilo que nos enriquece 
enquanto pessoas daquilo que não o faz, e podemos hoje empregar essas capacidades no 
mundo que nos espera. 

Durante estes anos, mantivemos viva a alma da nossa escola, participando em torneios, 
competições e actividades dentro e fora da mesma, até ao ponto em que, sem nos 
apercebermos como, canelas já tinha o sabor a casa, os corredores e as salas eram-nos tão 
familiares como as caras que, ao longo destes anos, neles encontrava-mos. Talvez seja então 
por isso que agora, na hora da despedida, nos fica tanta mágoa e tanta saudade. Saudade do 
que aqui vivemos e sonhamos, saudade das amizades que fizemos e sobretudo daquilo que 
fomos daquilo que fomos enquanto alunos de Canelas, a nossa escola. 

Cabe-nos agora, ir e espalhar os valores que nos foram incutidos, voar alto e erguer com 
orgulho o nome desta terra e desta escola que nos formou, porque mesmo partindo, uma 
parte de nós ficará sempre cá. 

Aos colegas que ficam, deixo, em nome de toda a associação de estudantes, um apelo. Peço-
vos que estimem, respeitem e expandam o legado que agora vos cedemos de modo que na 
vossa hora de sair, o possam fazer de coração tão cheio como o nosso, compreendendo o que 
realmente significa “ser canelas”. 

Aos professores e funcionários, como não podia deixar de ser, deixamos o agradecimento por 
tudo o que nos ensinaram, pela exigência, rigor e justiça revelado, mas acima de tudo pelo 
companheirismo e compreensão com que sempre nos trataram. 

Encerro agora agradecendo, do fundo do coração, deixando um voto de saudade e a promessa 
de um dia regressar. 

 

Canelas, Obrigado. 

 


