PARCERIA DE SUCESSO ALIA ESCOLA E MECENATO MONCORVENSE
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TORRE DE MONCORVO PREMEIA OS MELHORES

O Agrupamento de Escolas de Torre de Moncorvo homenageou, na passada sexta-feira, nas instalações da Escola-Sede, os
melhores alunos finalistas de cada ciclo de ensino do ano letivo transato, numa atividade denominada “Dia do Diploma e dos Prémios
de Mérito”, cerimónia que vem já marcando o panorama anual das atividades do Agrupamento no início de cada ano letivo.
Com o objetivo de promover o sucesso escolar – uma das metas definidas no seu Projeto Educativo – e agraciar todos os
alunos que se evidenciaram no seu percurso académico, o Agrupamento decidiu congregar à sua volta um conjunto de mecenas locais
que, associados ao cumprimento desta meta, contribuíram com um prémio monetário, visando assim premiar os melhores alunos
finalistas do Ensino Básico e Ensino Secundário (4º, 6º, 9º e 12º anos, respetivamente).
O envolvimento da Comunidade Local no seio do Agrupamento, através da celebração de protocolos com empresas e outras
entidades concelhias, não é apenas visível neste tipo de iniciativas, mas também através de estágios profissionais a alunos que
frequentam Cursos de Educação e Formação e Cursos Profissionais. Contudo, dada a importância desta atividade no panorama
escolar, realçamos aqui o papel fundamental do mecenato local – Grupo Jerónimo & Teixeira SA; Empresa Nordareias e Banco
Caixa Geral de Depósitos – que, aliados à família do patrono da Escola-Sede, Dr. Ramiro Salgado, e ao patrocínio do próprio
Agrupamento, contribuíram com o montante global de 3 200 € , um valor significativo atendendo à realidade envolvente, aos recursos
mobilizados mas sobretudo à vontade destes mecenas em participar na celebração do empenho, dedicação, esforço e muito trabalho,
fórmula mágica que conduz à excelência e ao mérito pessoal.
O salão da Escola-Sede do Agrupamento de Escolas de Torre de Moncorvo foi pequeno demais para acolher todos aqueles
que quiseram participar nesta celebração.
A Mesa de Honra contava com a participação do Diretor do Agrupamento, Dr. Alberto Areosa; Presidente do Conselho Geral,
Professor Altino Sá; Vereadora Alexandra Sá, em representação da Câmara Municipal; Eng. Ramiro Salgado, filho do patrono do
Agrupamento - Dr. Ramiro Salgado; Engenheiro Alves Costa, em representação da empresa “Nordareias”; Dr. Luís Teixeira em
representação do Grupo Jerónimo e Teixeira SA e, finalmente, Dr. António Cardoso, Gerente da Caixa Geral de Depósitos.
Após as primeiras palavras de saudação e apresentação da atividade por parte do Diretor do Agrupamento dirigidas à mesa e
a toda a comunidade, procedeu-se de imediato à entrega do Diploma de Mérito ao melhor aluno finalista dos Cursos CientíficoHumanísticos deste Agrupamento, o jovem “recém-caloiro” Raul Manuel Santos Teixeira, dando assim cumprimento a uma iniciativa
instituída pelo Ministério da Educação. Foram, de seguida, contemplados os alunos das diversas áreas, tendo sido a todos entregue o
Certificado de Conclusão do Ensino Secundário.
De imediato, procedeu-se à entrega dos prémios atribuídos pelos mecenas locais. Assim, o prémio “Caixa Geral de
Depósitos” foi entregue ao aluno Armando Rafael Pires Gonçalves, o melhor entre os discentes do 4º ano de escolaridade, enquanto
que o prémio “Nordareias” foi repartido entre os alunos Francisco Emanuel Cruz Pinto e Pedro Tiago Almeida Cascais, ambos com
média final de nível 5 no 6º ano. O prémio “Grupo Jerónimo & Teixeira” distinguiu a aluna Catarina Filipe Sá que culminou o 9º ano
de escolaridade com uma média de nível 5. Por fim, o prémio “Dr. Ramiro Salgado” – instituído pela família do patrono da EscolaSede, foi este ano atribuído, pelas mãos do seu descendente, a dois alunos, ambos com média final de 18 valores: Raul Manuel Santos
Teixeira e João Leonardo Fernandes Amaro, ambos já a iniciar a sua vida académica no Ensino Superior.
Além destes, foram ainda entregues os prémios relativos à participação dos alunos nas atividades extra curriculares
desenvolvidas pela Biblioteca Escolar do Agrupamento em parceria com o Departamento de Línguas (“Melhores Leitores da
Biblioteca”) e pelo Grupo Disciplinar de Matemática (“Canguru Matemático sem Fronteiras”, “Mini-Olímpíadas” e “Problema do
Mês”), nas suas diversas categorias, abrangendo estas atividades os três Ciclos do Ensino Básico e ainda o Ensino Secundário. Foi
ainda atribuído o prémio “Melhor Turma” ao 5º B.
Não nos cansamos de realçar aqui as qualidades académicas, morais e altruístas de todos os premiados, não esquecendo todos
os restantes alunos do Agrupamento que, através do seu envolvimento, sempre souberam aliar o empenho, o esforço em busca do
sucesso escolar à participação efetiva e sempre dedicada a atividades diversas, demonstrando assim que estudo e lazer são
compatíveis, desde que a gestão do tempo disponível seja a correta.
A cerimónia culminou com as palavras do Diretor do Agrupamento que não se cansou de realçar o empenho e a dedicação ao
estudo como fórmula para alcançar o sucesso escolar, deixando o desafio a todos os alunos para a obtenção das melhores médias
escolares, de modo a ajudar o País na sua senda pelo sucesso.
Resta-nos agradecer a participação dos mecenas que tornaram possível a realização desta comemoração e ainda desejar a
todos os finalistas as maiores venturas no novo percurso académico, esperando que o exemplo destes sirva para iluminar todos
aqueles que, no Agrupamento, continuam a sua caminhada no Ensino Básico e Secundário.
Para o ano, haverá outras e novas emoções!!!
José Brás

