
  Hoje fui visitar a minha antiga Escola! 

  Já lá não ia há algum tempo, mas mal tive um tempinho para tal, decidi ir lá. 
 
Saí da Ruy Belo há cerca de um ano e meio e, embora enquanto aluna 
reclamasse muito sobre diversas situações, será sempre, para mim, uma 
segunda casa. 
 
Frequento o 11.º ano do Ensino Profissional e, como tal, tenho o meu tempo 
completamente preenchido e lamento ser impossível deslocar-me com mais 
frequência a esta Escola, da qual guardo boas recordações. 
 Hoje, posso afirmar que se pudesse, nunca de lá teria saído! 
 
Ter lá estado foi como sentir-me em casa e, mal meti um pé dentro da escola, 
as lágrimas vieram-me aos olhos. 
 
As lembranças são enormes, tal como as saudades. As amizades contruídas, as 
aprendizagens que recebi  dos professores e dos funcionários que tanto amor 
nos deram, tudo isso foi relembrado e vivenciado na minha memória. 
Permaneci na Ruy Belo desde o 5.º até ao 9.º ano, tendo em conta que repeti 
um ano, foram seis anos, num total de amor, carinho e claro…muitos sermões. 
Como aluna nunca fui fácil e tenho a plena consciência disso, mas quando 
dizem: '' Quando saíres daqui é que vais dar valor.'' É a mais pura verdade! Têm 
toda a razão. Enquanto lá estive só sabia reclamar, no entanto não me devia 
queixar muito, pois sempre recebi muito amor, carinho e sem 
dúvida alguma posso dizer que aprendi imenso. 
 
Posso testemunhar o amor que recebi de todos, quer de professores quer de 
auxiliares da ação educativa, que faziam com que cumprisse as regras 
estabelecidas, que alertavam para a obrigatoriedade nos horários e que nunca 
desistiram de nós enquanto alunos e pessoas. 
 Sempre que penso nesta Escola fico emocionada, pois vivi lá bons momentos 
que jamais vou esquecer. Só posso dizer que foi espantoso sentir o sentimento 
de '' estar em casa”, num espaço que frequentei e que fez parte da minha 
adolescência.  
Obrigada a todos!  
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