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Informação importante sobre o novo e excitante 
futuro da Escola do Sagrado Nome da Sagrada 

Família e 
Escola St. James St. John 

 

Está convidado para uma reunião de Pais Zoom 

TOMORROW, 20 de Janeiro, de acordo com o seguinte 

calendário: 

 
S. Tiago S. João - Pré-K aos Pais4 da Série às 17:15 Santo 

Nome da Sagrada Família - Pré-K aos Pais da Série 4 às 18:00 

S. Tiago S. João - Pais da Escola Média às 18:45 

Sagrada Família Sagrado Nome - Pais da Escola Média às 19:30h 
 

Todas as reuniões do Zoom serão gravadas para garantir que 
todas as famílias tenham a oportunidade de ouvir falar sobre o 

futuro destas duas escolas. 
 
 
 

MAIS INFORMAÇÕES 
 

https://www.catholicschoolsalliance.org/school-closures/
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Por favor clique aqui para mais detalhes sobre as alterações para o ano lectivo de 2022-23. 
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Mensagem em vídeo do Bispo da Cunha: 
Reflectindo sobre a época natalícia, consideramos os presentes e bênçãos do ano passado. Este novo ano traz 

esperança e apreço pela forma como temos gerido as muitas dificuldades por que temos passado juntos. 

Apoiámo-nos e encorajámo-nos mutuamente. Celebrámos e chorámos juntos. Navegámos pela igreja, pela 

escola e pela vida em Zoom, e voltamos a estar juntos novamente. 

 
O pessoal das nossas escolas, estudantes e famílias têm perseverado continuamente durante a pandemia. 

Trabalhámos arduamente para garantir que os estudantes pudessem aprender pessoalmente o mais depressa 

possível, fazendo-o de forma segura e eficaz nestes dois últimos anos lectivos. Isto tem sido de grande valor 

para a nossa comunidade - sabemos que aprender em conjunto fortalece os estudantes academicamente, 

mentalmente e espiritualmente. 

 
A educação católica continua a levantar, reforçar e moldar a nossa comunidade. Perguntamo-nos o que 

devemos fazer para sustentar as nossas escolas, assegurando ao mesmo tempo que são excelentes, 

inovadoras, e fortes. Precisam de ensinar valores e tradições católicas e também de ser vibrantes e em 

crescimento. Reconhecemos pontos fortes notáveis nas nossas escolas, sobre os quais precisamos de construir 

e encontrar formas de sustentar. 

 
A fim de construir um futuro brilhante, somos chamados a gerir sabiamente desafios como o 

envelhecimento dos edifícios, a alteração da demografia e o registo de inscrições, condições que existiam e 

que a pandemia em alguns casos se agravou. É o caso da Sagrada Família/Nome Santo, que será fundida 

com St. James/St. John. Estas 2 escolas reunir-se-ão como uma nova escola, sob um nome ainda por 

escolher, no final do ano lectivo de 2021-2022. 

 
Estas decisões não foram tomadas de ânimo leve, e lamento as perdas que elas trazem. Ambas as escolas há 

muito que são âncoras para o desenvolvimento da identidade católica nos jovens de New Bedford. 

Especialmente nestes tempos incertos, os líderes de ambas as escolas trabalharam incansavelmente para 

apoiar o bem-estar físico e emocional dos seus alunos. 

 
A Sagrada Família/Nome Santo tem sido um modelo inspirador. Tem servido os jovens no coração de New 

Bedford com ensinamentos centrados em Cristo e também de forma tangível, alimentando, vestindo, e 

amando o seu próximo. St. 

James/St. John elevou os seus valores de Fé, Amigos, Família a um nível que vai para além da educação dos 

estudantes - para cuidar verdadeiramente da saúde emocional, física e espiritual de cada estudante. 
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Em vez de afundarmos os nossos recursos em melhorias dispendiosas para o edifício do Sagrado Nome da 

Sagrada Família envelhecido, iremos investir na renovação do actual edifício CYO atrás de St. James St. Será 

uma escola nova e excitante, com espaço alargado e renovado. 

 
Unir a Sagrada Família/Nome Santo e São Tiago S. João significa preservar as ricas tradições tanto das 

escolas como das missões de uma forma que permita uma grande inovação e crescimento. Este investimento 

irá servir as famílias de forma mais eficiente e eficaz. Espero que os pais partilhem o nosso entusiasmo e 

ajudem esta escola consolidada a prosperar. 

 
A nossa Diocese dedica-se a proporcionar excelência na educação católica e a atender cada aluno único. Mas 

o nosso brilhante futuro depende de nós para sermos bons administradores dos dons que o Senhor nos deu. 

Uma forte administração das nossas finanças é essencial para assegurar uma educação católica de alto valor 

para o maior número possível de estudantes. 

 
Prosseguindo, iremos colaborar com estudantes e famílias para assegurar uma transição suave. A escola 

fundida manterá os valores profundamente enraizados de ambas as escolas, tecendo-as numa tapeçaria de fé e 

excelência académica enraizada nos valores católicos. À medida que avançamos, olhamos para o sucesso de 

outra fusão em New Bedford que criou a próspera Escola Católica de Todos os Santos das predecessoras St. 

Mary e St. Joseph- Therese Schools. Somos uma família na Igreja, e seremos uma família na nova escola. 

 
Convidamos todos os pais a juntarem-se a nós nesta santa tarefa de construir o futuro da educação católica, e 

de permitir que as nossas escolas prosperem. Tal como podar um ramo para que a árvore possa crescer alto e 

forte, esta consolidação permitir-nos-á assegurar a melhor educação católica para os nossos alunos. 

 
Terá, sem dúvida, perguntas. Convidamo-lo a assistir a uma reunião informativa que se seguirá em 

breve. Obrigado, e que Deus vos abençoe a todos. 


