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Exmo.  Senhor Professor Doutor Bagão Félix 

Caros Colegas 

Estimados alunos Finalistas 

Estimados alunos da Escola  

Estimados Encarregados de Educação 

 

A escola pública deve ter alguns rituais que expressem a sua qualidade. A organização do Dia do 

Diploma corresponde a um desses rituais. Estou até em acreditar que este é o dia mais significativo do 

calendário escolar porque nele se manifestam os frutos do que vimos semeando e porque nele se celebra 

o trabalho que metódica, paciente e brilhantemente a Escola vem fazendo. Com a presença do Exmo. 

Senhor Professor Bagão Félix confere-se a este dia a dignidade que deve ter.  

Os alunos finalistas valorizaram esta Escola pelas aprendizagens efetuadas e pelas atitudes verificadas e 

quando isto acontece a escola faz aquilo que deve fazer: integrar socialmente, transmitir o legado cultural 

da humanidade e promover a mobilidade social. 

Presentemente verifica-se a conjugação de fatores que poderão fazer da escola uma escola notável. O 

primeiro é a requalificação do edifício que articula de um modo original conceção e construção e dotou a 

escola de espaço e equipamento excelentes. O segundo fator é a procura de que a escola tem sido 

objeto nos últimos anos: este ano vieram para o 10º ano 422 alunos. O terceiro fator, que pode muito bem 

ser o primeiro, tem a ver com os resultados escolares e, neste momento, referir-me-ei apenas aos do 12º 

ano de 2011-2012: dos 165 alunos que concluíram o secundário há 106 alunos que tem uma média final 

superior a 14 valores: há 2 alunos com média final de 19, há 6 alunos com média final de 18 valores, há 

16 alunos com média final de 17 valores, há 25 alunos com média final de 16 valores, há 25 alunos com 

média final de 15 valores e há 42 alunos com média final de 14 valores.  

Todos nós, professores, alunos, funcionários e encarregados de educação, estamos a construir uma 

Escola de qualidade, todos os finalistas nos ajudaram  nesta construção e a presença do Professor 

Doutor Bagão Félix encoraja-nos a continuar.  

A todos estou muito agradecido e para os alunos que concluíram o ensino secundário desejo um grande 

futuro: desejo que sejam felizes, competentes, cultos e solidários.  
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