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Colégio da especialidade e seu papel na dinamização do
internato

Boas Festas!
Chegados ao final deste ano em que renovamos o
mandato na Direcção do Colégio, quero antes de mais
desejar a todos os Colegas, um Santo Natal e um Feliz
Ano de 2016.

traga algo mais. E o que nos pode trazer de melhor,
senão a lucidez, a serenidade e a vontade de continuar
a trabalhar e a insistir, para que o fruto desse nosso
trabalho, seja posto em pratica.

A esperança, é sempre a ultima a morrer!

Bastaria isso, para nos sentirmos recompensados.

E nós, porque sempre aspiramos a um tempo melhor,
temos nessa esperança, o sentimento motivador, que
nos impele a trabalhar, a reformar e a corrigir, o que
pensamos poder melhorar.

Esse é o alimento indispensável para que a nossa
esperança se não desvaneça, e a vontade de melhorar
o que temos pela frente, se fortaleça, com a ajuda e o
contributo de todos.

É essa força e esse impulso vital que o sentimento da
esperança nos dá.

Um abraço amigo, com os melhores votos de Boas
Festas!

Não só pessoal com profissionalmente, precisamos de
alimentar essa esperança, para que a motivação e a
vontade no trabalho não esmoreça.

Artur Condé

No entanto, sentimo-nos frequentemente desanimados,
impotentes e confusos, pois inexplicavelmente, se nos
deparam obstáculos invisíveis, ou talvez não, que só se
justificam numa lógica incompetente de desleixo, de
falta de planeamento e pragmatismo nas decisões.
Refiro-me a todo o trabalho desta Direcção, que está
concluído e a aguardar aprovação nas instâncias
superiores.
Mas como já referi, a esperança é a ultima a morrer,
e nesse sentido, aguardamos que o ano de 2016 nos
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