
Gostaria de começar estas breves palavras por cumprimentar todos os presentes,
agradecer a presença da Sra. Vereadora da Educação, felicitar vivamente a Associação
Portuguesa de Ética e Filosofia Prática pela iniciativa de instituir o Prémio do Ensaio
Nacional em Ética e Filosofia Prática e, muito naturalmente, cumprimentar o nosso
aluno João Pedro Gaio e Silva, razão pela qual aqui estamos reunidos.

Nestes tempos que nos coube viver é comum ouvirmos dizer mal dos jovens. Com
frequência se afirma que não se interessam por nada… vivendo num mundo que é só
deles, donde nos excluem e donde nos excluímos…

Mas nós, nas escolas deste agrupamento, continuamos a acreditar nos jovens, nos
nossos alunos, e temos razões para acreditar!

Tentamos, por isso, criar-lhes condições para que arrisquem, para que ousem, para
que participem e, em conjunto com os professores, os assistentes e as suas famílias,
construam o dia-a-dia da escola.

O João é um dos melhores exemplos do que são e do que queremos que sejam os
nossos alunos:

- Está nesta escola desde o 5º ano, temo-lo visto crescer e amadurecer e tem-se
revelado a todos e, especialmente a si próprio.

- É responsável, é um excelente aluno, é amigo do seu amigo, é disponível, é culto e
criativo, é humilde e trabalhador, é audaz e participativo, é interventivo e, sem dúvida,
deixa a sua marca nesta escola e na Associação de Estudantes, a que preside.

- Mas o João é também membro da Associação Juventude Amiga, foi membro do
Conselho Geral do nosso Agrupamento e deputado por Santarém no Parlamento dos
Jovens.

Não constitui por isso uma surpresa que agora se revele um “amigo da sabedoria” e
um pensador.

A alunos como o João, um diretor só pode, e deve, agradecer tudo aquilo que ao longo
dos anos fez pela sua escola.

Ao João quero desejar as maiores felicidades e dizer-lhe que continuaremos a contar
com ele no futuro…

Parabéns João!

O Diretor,

Alcino Hermínio


