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Faz hoje 40 anos que esta escola, a Escola Básica Elias Garcia – escola sede, abriu as portas aos seus 

primeiros alunos. Nessa altura, chamava-se Escola Preparatória da Sobreda e tal como o nome indicava, 

apenas tinha alunos do então ciclo preparatório.  

São hoje passados 40 anos. E muitas mudanças ocorreram na vida da nossa escola.  

Há mais de uma década a escola passou a ter jardim-de-infância. Começou com duas salas apenas. Hoje 

temos 5 salas de jardim-de-infância distribuídas pelas outras duas escolas do Agrupamento.  

Passámos, também, a ter 1.º ciclo e temos hoje 20 turmas – 10 turmas na Escola Básica Elias Garcia e 

outras 10 na Escola Básica Miquelina Pombo, para além de cerca de 30 turmas do 2º e 3º ciclo. 

Hoje somos muitos, muitos mesmo. Cerca de 1300 alunos, 100 professores, 40 funcionários. Todos 

somos uma grande comunidade, que acredito, se sente orgulhosa de pertencer ao Agrupamento de 

Escolas Elias Garcia. Mas, sobretudo, vocês, crianças e jovens deste Agrupamento, a quem alguns 

chamam de ELIAS são, sim, a razão de todos estarmos aqui. É por vós que, nós adultos, queremos 

melhorar as condições nas escolas, porque vocês merecem, porque vocês são, com muito orgulho, os 

nossos ELIAS!  

Falo-vos, agora, dos adultos aqui presentes hoje: convidados, professores, funcionários, pais e famílias. 

Antes de mais, saúdo todos os presentes e agradeço a sua presença e atenção que tanto nos honra. 

Obrigada por estarem presentes neste dia de festa em que comemoramos o dia do Agrupamento e 

também o 40º aniversário da Escola Básica Elias Garcia. 

Uma palavra para os nossos funcionários: para os que ainda cá estão a trabalhar connosco e também 

para os que por aqui já passaram. Também para eles nem sempre a tarefa é fácil. Quando, por vezes, 

vos chamam a atenção, eles apenas estão a apelar à vossa responsabilidade, ajudando a respeitar as 

regras, a respeitar os outros. Quando, por vezes, se zangaram foi porque quiseram fazer da escola um 

lugar melhor, uma escola com respeito por todos. Também são eles que zelam dedicadamente pelo 

 

 

 



bom funcionamento da escola, pelo seu ar limpo e arranjado. Em dia de aniversário da escola estão 

todos de parabéns pela sua dedicação, pela responsabilidade que colocam naquilo que fazem.  

Continuo a falar de responsabilidade e menciono agora os vossos professores, esses grandes obreiros, 

também eles heróis da escola. São os vossos professores que diariamente têm a responsabilidade de 

preparar as vossas aulas, são eles que lutam no dia-a-dia para vos motivar, são eles que lutam para vos 

fazer ter vontade de aprender e alcançar melhores resultados. São eles que no dia-a-dia vos ajudam a 

crescer como cidadãos responsáveis, a assumirem-se futuramente como “Homens e Mulheres” com 

letra grande. Devem-lhes um agradecimento.  

E agora, então, que vos cabe a vocês? E continuo a falar de responsabilidade. Que responsabilidades? A 

responsabilidade de estudar, a responsabilidade de aprender, e sobretudo a responsabilidade de 

devolver aos vossos professores e pais o que eles esperam de vós: tornarem-se pessoas responsáveis 

merecedoras de confiança e apreço.  

Porque, na verdade, por muito dedicados que sejam os vossos pais e professores, se vocês não 

assumirem as vossas responsabilidades, se não prestarem atenção aos seus conselhos, se não 

trabalharem, dificilmente preparão bem o vosso futuro e dificilmente serão bem sucedidos. Eu sei que 

nem sempre é fácil a vida na escola – há que cumprir com as obrigações escolares, há que construir um 

futuro no qual temos que acreditar! E nem sempre é fácil! 

Mas também não é algo assim tão difícil de alcançar! A prová-lo estão estes jovens que estão a meu 

lado, mais os cerca de 100 alunos que vão hoje ser premiados pelos seus desempenhos, quer 

académicos, quer de comportamento. São este ano 100 alunos a premiar mas quero que para o próximo 

ano sejam ainda mais, e sei que isso vai acontecer, tal como já aconteceu este ano. O número de alunos 

premiados aumentou. E se lhes perguntarmos qual foi o segredo eles dirão: trabalho e respeito pelo 

outro!  

Uns dos prémios que hoje vão ser dados a alguns alunos são de valor, prémios muito, muito 

importantes porque refletem as vossas atitudes e comportamentos que são de um empenho e correção 

excecionais. Parabéns aos alunos que com as suas atitudes ajudaram a construir ambientes mais 

bonitos, ajudaram a construir uma escola mais justa e colorida. PARABÉNS! 

Pelo potencial que cada um de vocês tem em si, eu vos digo, que TODOS, mas mesmo TODOS são 

candidatos a estes prémios! Todos têm condições para alcançar este prémio! Espero por muitos mais 

alunos no próximo ano! 

Também o mérito nas aprendizagens vai hoje ser reconhecido na entrega de prémios aos alunos que 

mais se distinguiram. Parabéns pelos vossos desempenhos que muito, muito orgulham a Escola! 



Neste momento de alegria também não posso deixar de manifestar o meu contentamento pelos 

resultados alcançados nos exames de final de ano. O Agrupamento Elias Garcia conseguiu melhorar a 

sua posição no ranking das escolas este ano. Subimos muitos lugares nessa lista. A todos vocês se deve, 

em primeiro lugar, esse mérito, mas a exigência dos vossos professores, a exigência dos vossos pais e 

famílias também foram fundamentais para que a escola ficasse melhor posicionada. Estão todos de 

parabéns!  

Hoje é dia de festa. E é com muita alegria que festejamos o nosso aniversário. 40 anos! Uma vida de 

momentos bons, outros menos bons, como é normal nas sociedades, mas foram 40 anos a aprender. 

Vamos todos hoje festejar a alegria de aprender… a alegria de aprender para a vida! Obrigada! 

 

Sobreda, 30 de Outubro de 2012 

Catarina Bernardo 

Diretora do Agrupamento 


