Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
Informação
No próximo dia 24 de janeiro de 2017 (terça-feira), pelas 19 horas, na
Igreja de Britelo, Celorico de Basto, irá celebrar-se Missa de Homenagem
pelo mês de falecimento da Professora Maria José Freitas Mota Barros.

No passado dia 25 de Dezembro de 2016, os nossos corações
encheram-se de tristeza ao tomarmos conhecimento da dolorosa notícia do
falecimento da nossa colega, Professora Maria José Freitas da Mota Barros,
Docente do 1º Ciclo do Ensino Básico, em exercício de funções, no Centro
Escolar de Celorico de Basto.
Vítima de doença prolongada do foro oncológico travou dura batalha
durante ano e meio. Em silêncio, a mencionar seu nome, através de
mensagens, em visitas, em oração, estivemos com a Zé Barros, sempre no
nosso pensamento acompanhado de muita fé! Mas, teimou o destino que
na noite muito estrelada de natal, as lágrimas transbordassem pelos nossos
olhos quando sentimos que a sua e nossa esperança havia sido derrotada!
Os céus comemoraram, então, a chegada de mais uma estrela, de
uma pessoa emblemática, especial, muito querida, que para sempre ficará
nas nossas memórias pela sua imagem inovadora que primava pela
diferença, de onde sobressaíam uns enormes olhos verdes num rosto
bonito, de cabelos dourados com as pontas pinceladas de cor de rosa ou de
azul turquesa, as suas cores de eleição! Pela esmerada mas sofisticada
apresentação pessoal, pela forma superorganizada de trabalhar, pela
autonomia profissional que demonstrava, pela sua caligrafia
meticulosamente desenhada que a tornava inconfundível. Pelos
conhecimentos e dedicação aos domínios das novas tecnologias

informáticas que dominava desde longa data. Pela criação dos primeiros
blogs escolares no 1º ciclo. Pelo seu gosto musical irreverente e muito
especial. Pelo interesse e carinho ultimamente demonstrados à jardinagem,
no que respeita ao tratamento de bonsais, realizando verdadeiras obras de
arte em miniatura, dignas da nossa admiração! Pela adoração que sentia
pelos animais felinos e sua espiritualidade. Pela fita azul cor do céu, que nos
legou, que nos acompanha todos os dias para onde quer que vamos, aquela
fita, do mágico balão branco, que lá nas alturas do seu e nosso espírito,
simbolizou o ideal e o sonho a pureza e as sensações positivas!
Por todas estas e outras boas memórias, a sua lembrança continuará
viva, presente, latente em nossas vidas e também nas vidas dos alunos das
Escolas Básicas de Fermil, Veade e Celorico, entre outras, onde exerceu
exemplarmente as suas funções!
Partilhámos no decorrer dos dias e na azáfama da nossa profissão,
momentos de sorrisos, desentendimentos e também reconciliações,
lágrimas, angústias, alegrias e tristezas… Foi neste amontoado de emoções
que medimos a grandeza dos seus e nossos abraços.
Neste mundo de tantas incertezas e contradições, onde tudo é um
grande mistério, esperamos que a partir de agora, a nossa dor pela sua
perda, possa ser diminuída um pouquinho a cada dia e que daqui para a
frente a sua ausência física seja capaz de fortalecer, ainda mais, os laços na
nossa família escolar. Sabemos que o vazio que nos deixou, jamais será
preenchido, mas temos fé que com a ajuda de Deus em nossos corações,
será bem menos difícil suportar a sua falta.
Deus optou por a levar para junto dele mas ela permanecerá
connosco, em nossos corações. Partiu, é certo, mas deixou entre nós
pedacinhos dela, vestígios mui valiosos dos quais tanto se orgulhava, que
irão servir para de si nos lembrarmos eternamente.
Quando existe muito carinho, amizade e amor, a morte não separa
as pessoas, pois quem parte, continuará vivendo na memória de quem fica.
Estamos certos que esta despedida será um eterno reencontro!
Paz à sua alma!

