
 

Cerimónia do “Dia do Diploma” na ESA 

 

 
“Pelo Sonho é que vamos…” – Sebastião da Gama 

 
 

No dia 16 de dezembro de 2022, no Auditório 

da Escola Secundária de Amarante, realizou- 

se a Cerimónia do “Dia do Diploma” onde se 

entregaram os diplomas a todos os alunos que 

concluíram o ensino secundário; aos adultos que concluíram o seu percurso 

escolar no Centro Qualifica, sediado nesta escola, e os prémios de mérito e de 

menção honrosa aos alunos que integrarão o quadro de mérito desta escola. 

Apraz dizer que esta noite foi o corolário de anos de trabalho dos nossos 

alunos que veem reconhecido o seu empenho, mérito e esforço na construção 

do seu percurso académico e, mais importante ainda, na sua formação pessoal 

e social. De facto, nunca a frase de 

Sebastião da Gama, “Pelo sonho é que 

vamos…” fez tanto sentido, como nesta 

cerimónia em que os alunos, as suas 

famílias, os membros da autarquia e da 

comunidade escolar viram a concretização de um sonho reconhecida e 

valorizada. É, sem dúvida, para toda a comunidade, um momento de extrema 

felicidade, pois todos contribuímos para a realização dos sonhos destes alunos 

que cresceram pessoal, social e academicamente, nesta escola que é e sempre 

será uma escola “de todos e para todos”. 

A cerimónia primou pela simplicidade e foi dinamizada pelos alunos e para 

os alunos, e, por isso, apresentada de forma exímia pelos alunos Pedro Pinto e 

Inês Sousa, do 12ºCT4. Além dos diplomas que foram 

entregues, onde foi premiado o mérito, também houve 

momentos que abrilhantaram a noite, como o 

testemunho, em vídeo, dos ex-alunos: Pedro Miguel 

Tomaz Silva (CT); Manuel Luís Sousa Barros Pereira 

(CT); Joana Maria Mira Corro de Azevedo Ribeiro (CT); 

Ana Beatriz Carvalho Pinheiro (PTAS); Cláudia Pereira Peixoto (PTC) e Rafael 



 

David Silva Moreira (PTC), que frequentaram os Cursos Científico-Humanísticos 

e os Cursos Profissionais e obtiveram resultados excelentes e são, agora, 

elementos ativos da sociedade, membros reconhecidos nacional e 

internacionalmente, levando o nome da ESA a terras bem distantes! 

Contamos com uma ex-aluna, detentora de uma 

voz maravilhosa, a Cristiana Teixeira, que cantou 

e encantou uma plateia excelente e participativa, 

com a magnífica interpretação dos fados “Foi 

Deus” de Alberto Janes e “Rosa Branca” do 

Maestro Resende Dias. Contamos, ainda, com a recitação do poema “O 

Corredor da minha escola” do professor desta escola, Eugénio Mourão, feita 

pelas alunas Ana Margarida Ribeiro e Regina Sousa, do 12ºCT4/CSE. Além 

disso, ouvimos duas canções,“Je Vole” de Louane e “The Scientist” dos 

Coldplay, interpretadas, magnificamente, pelos alunos Beatriz Gonçalves e 

Simão Gonçalves, do 12ºCT4 e Dinis Marques, do 12ºCT1. 

Além disso, assistimos a mais um momento de entretenimento, um 

momento de dança, com a interpretação da “Canção do Mar” de Dulce Pontes, 

pelas alunas: Mariana Poças; Maria Azevedo; Maiara Silva; Diana Silva; Matilde 

Carvalho; Matilde Bastos e Leonor Silva do 8ºE e a um vídeo, um Tributo à 

Mulher, como homenagem à poeta amarantina Agustina Bessa Luís, cujo 

centenário de nascimento comemoramos este ano. Este foi, sem dúvida, um 

tributo à vida de todas as mulheres e mães ali presentes, realizado e produzido 

pelos alunos Pedro Pinto, do 12ºCT4 e Dinis Marques, do 12ºCT1, com voz de 

Inês Sousa, do 12ºCT4. Houve, também, uma 

singela homenagem à professora, Alice Guilherme, 

que se aposentou este ano letivo e que 

desempenhou um papel fundamental na vida destes 

jovens e desta escola, enquanto docente e ser humano excecional, com quem 

tivemos o privilégio de trabalhar e com quem muito aprendemos. 

Esta noite memorável teve, também, o testemunho 

excelente dos dois melhores alunos dos Cursos 

Científico-Humanísticos e Profissionais, o Duarte 

Miguel Ribeiro Lopes (CT) e o João Pedro Alves da 



 

Silva (PTEAC), respetivamente. Estes alunos 

excecionais foram agraciados, além de um diploma 

de “Melhor Aluno do Curso”, com um relógio digital, 

oferecido pela Câmara Municipal de Amarante e 

entregue pelo Sr. Vereador da Educação, Dr. Adriano 

Santos; e um voucher, oferecido pela Associação de Pais e entregue pelo Sr. 

Presidente da Associação de Pais, Eng. Rui Borges, e culminou com um 

momento de convívio, com bolo e sumos servidos 

pelos alunos do Cursos Profissional de 

Restaurante/Bar. 

Esta noite ficará, certamente, guardada na memória 

destes alunos para o resto das suas vidas, pois estes momentos celebram o 

sonho e é imperioso que todos sonhemos e procuremos alcançar os nossos 

sonhos que são imprescindíveis à vida, e, como diz Sebastião da Gama, “Basta 

que a alma demos, / com a mesma alegria/ ao que desconhecemos/ e do que é do dia- 

a-dia”. 

A Equipa organizadora. 

 

 
 
 

 

 


