Recordar o Pité
Entrevista ao programa 70x7
https://www.youtube.com/watch?v=aJpbEqNBdF4&feature=youtu.be

Jorge Claudino da Silva Pité, o “Pité”, homem da cultura, professor na Escola Secundária da
Amadora, durante 30 anos, na área da Economia e da Sociologia, deixou-nos no dia 3 de abril
deste ano.
Professor e inspirador de centenas de alunos com quem estabelecia uma empatia enorme,
apesar da sua exigência pedagógica e didática, foi também um animador cultural apaixonado
pelo teatro.
Esta paixão levou-o à criação do “Teatradançando”, grupo que permitiu que muitos e muitos
alunos mostrassem a sua criatividade, “cujos olhos brilhavam de desejo e vontade de partir
para alcançar os seus sonhos”, como referia um texto de homenagem do Jornal da Amadora,
sendo hoje atores e encenadores conhecidos como: Cláudia Jardim, Tiago Rodrigues, Nuno
Moniz entre outros. O trabalho realizado com “Teatradançando” ajudou à divulgação da sua
Escola e também à promoção do teatro no concelho da Amadora.
No entanto, apesar de estarmos todos mais pobres, ele assume novamente um papel
importante numa das peças de maior sucesso “A Birra do Morto”, continuando presente entre
nós, com a sua alegria e os seus valores de liberdade e de defesa dos mais fracos por um
Mundo melhor !
Estarás presente todos os dias das nossas vidas, porque haverá sempre alguém que se
lembrará do teu benfiquismo, das tuas discussões acaloradas na sala de professores, do teu
“charme” africano e do teu trabalho pelo teatro, e um dia destes, quando nos voltarmos a
encontrar, por favor … não te atrases !
Até sempre !
«A morte não é nada.
Eu somente passei para o outro lado do Caminho.
Eu sou eu, vocês são vocês.
O que eu era para vocês, eu continuarei sendo.
Me dêem o nome que vocês sempre me deram, falem comigo.
Como vocês sempre fizeram.
Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos.»
Henry Scott Holland, padre inglês

Professor Rui Costa

