Lycée ABB Luanda

L'accent de I'ILE

Luanda, o 24 de novembro de 2015

Lettre d'Information du Lycée et de l'Ecole N° 7 NUMERO SPECIAL
Senhoras e senhores,
Depois dos atentados do passado mês de Janeiro de 2015, a França foi, mais uma vez, atingida. 129 pessoas
inocentes foram mortas num massacre cego, sem distinção e sem qualquer piedade.
Pensamos, evidentemente, nas vítimas, estes jovens homens e mulheres que nos deixaram. Pensamos,
igualmente, na dor extrema das suas famílias e nos seus entes queridos com os quais estamos solidários
nesta terrível provação e a quem damos as nossas mais sentidas condolências.
A França, pátria da Democracia e dos Direitos Humanos inspira um ódio mortal para os fundamentalistas
mais radicais. Desse modo, temos de estar, agora, mais do que nunca, vigilantes em todos os locais. Isso
não significa viver com medo nem desistir do nosso quotidiano ou da nossa cultura e civilização, mas sim
tomarmos medidas de precaução simples e sensatas.
Devemos, portanto, contribuir para este esforço.
Assim, a escola francesa Alioune Blondin Beye pede aos pais para:
- cumprirem rigorosamente as instruções de entrada afixadas;
- não permanecerem dentro do recinto escolar;
- para se dirigirem à recepção depois das horas de entrada e saída dos alunos;
- não se dirigirem ao Péché Mignon.
Queremos, restringir, ao máximo, a circulação de adultos não identificados na escola.
Além disso, iremos, gradualmente, implementar um conjunto de medidas destinadas a reforçar a segurança
geral da instituição:
- evitar grandes concentrações de adultos em eventos abertos ao público:
- privilegiar reuniões com um número limitado de participantes, e reservadas a convidados,
- reforçar o controlo de entradas de forma sensata e eficaz;
- gravar, eventualmente, as entradas com um sistema de vídeo vigilância.
Espero não ter acentuado o ambiente de insegurança, pois a ideia é tranquilizar todos nos, dizendo que,
apesar de tudo, a vida continua, e oferecer aos estudantes, famílias e professores condições de trabalho bem
mais seguras.
Obrigado pela vossa atenção e compreensão.
F. Fachan
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