
 

 

Prémios COLUMBA 2019 
 

Caros Alunos, Famílias, Caros Professores, Senhores Convidados e Senhores Assistentes 

Hoje é dia de comemorar o sucesso e o mérito. Hoje é dia de aplaudir o resultado do 

desempenho dos nossos alunos, de reconhecer o seu trabalho. 

O Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão orgulha-se de todos eles, mas, mais importante, 

reconhece que é composto pelos melhores alunos, e são eles o foco, o primeiro e exclusivo 

interesse da Escola! Estamos conscientes – não nos restam dúvidas – e diariamente damos 

provas destas palavras. 

 

São crianças e jovens irreverentes, interventivos, inconformados, não se contentam apenas com 

aquilo que já são, que já têm e nem com tudo aquilo os rodeia. Querem mais – querem aprender 

a vida. Querem até aprender o que ainda não existe. Por outro lado, nós pretendemos que eles 

sejam alunos bem perfilados, sossegados e de preferência, calados - impossível! 

Nesta dualidade, momentos há em que me lembro da obra de Miguel de Cervantes e da sua 

personagem Dom Quixote, dotado de comportamentos aparentemente tresloucados – 

interpretados porém como uma forma de protesto, de crítica social, na busca de valores que 

pareciam perdidos ou ultrapassados. Também os nossos jovens – vejo-os atualmente a lutar 

pelo mundo onde querem viver, lembrando que nunca devemos acomodar-nos nem ignorar as 

injustiças. 

Vivemos tempos de muita confusão. Por um lado, encolhemos os ombros e referimo-nos a eles 

como sonhadores e idealistas inconsequentes, por outro lado, pouco fazemos para preparar um 

mundo com futuro, onde a liberdade de pensar, de ser e de viver sejam coerentes e possíveis. E 

preocupo-me, porque revejo-nos mais preocupados em demolir o esforço do trabalho dos 

outros, a gastar energias na procura de falhas e erros, e a tentar encontrar más intenções 

quando elas não existem, do que a contribuir positivamente nas comunidades a que 

pertencemos. E então, proferimos discursos inflamados, frequentemente agressivos, sem 

consideração e sem respeito pelos outros. Ora, será esta a melhor forma e o melhor exemplo 

para os educar? – não! 

Eles merecem melhor do que o que estamos a fazer por eles! 



À escola, à família, aos dirigentes, aos poderes de decisão e a todos nós, compete puxar por eles, 

incentivá-los, fazer com que acreditem em nós, de modo a que nos levem a sério. Compete-nos 

demonstrar-lhes - através do nosso exemplo diário - que o respeito, o civismo, o sentido de 

responsabilidade, o trabalho, o esforço, a persistência, a disciplina, podem marcar a vida de cada 

um de nós e a de todos em especial, na construção efetiva de uma escola e de uma sociedade 

melhores e mais equilibradas - porque eles são a nossa esperança de futuro. 

 

Quero hoje convidar-vos – meus queridos Alunos - a partilharem as vossas vitórias nesta entrega 

dos Prémios Columba. A alegria de saber mais deve tornar-vos ainda mais felizes. Comungo 

convosco a emoção de terem chegado a este lugar de destaque e de reconhecer em vós o apoio 

da família, dos amigos e da escola. 

Investir na educação deve ser um dos nossos desígnios, como garantia de crescimento, de 

sustentabilidade e de humanização. Faço votos, pois, de que esta cerimónia – simples e tão rica 

- vos faça pensar nos vossos projetos e sonhos, estimulando-vos a trabalhar com afinco para 

uma melhor vida ainda mais bela e feliz. A flor (que segue no conjunto da nossa oferta) continua 

a ser destinada à mãe, e a toda a família - mimem-na em conjunto: a mãe, a flor e a família. 

Continuamos a precisar de esperança – e todos precisamos de progredir e de melhorar todos os 

dias. 

 

Finalmente, não poderia terminar esta minha intervenção sem vos lançar um desafio. Nesta 

entrega dos prémios e diplomas de mérito académico, desportivo, cultural e social, quero 

convidar cada aluno hoje reconhecido e galardoado a tornar-se mentor ou tutor de um colega 

com mais dificuldades. Pensem num dos vossos colegas que precise da vossa ajuda e cedam-lhe 

o vosso apoio e um pouco do vosso tempo - fico à espera de notícias vossas e deles. Por isso, 

espero que para o ano, vocês sejam ainda melhores e tragam muitos mais convosco, pois já 

todos compreendemos que nada se constrói sem trabalho, sem esforço, sem apoio - na Escola 

e na Vida. 

 

Obrigada! 

AESCD, em 04/10/2019 Madalena Dinis 

 


