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ANTÓNIO MARQUES DEIXA MENSAGEM NO 40.º ANIVERSÁRIO DA AIMINHO

“BARREIRAS VERMELHAS” 
AO PODER POLÍTICO

PEB de portas 
abertas ao 

mundo animal 
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BRAGA - AV. LIBERDADE 
(JUNTO À LOJA DO CIDADÃO)

V.N. FAMALICÃO
PINGO DOCE

PÓVOA DE VARZIM
PINGO DOCE

N.º VERDE GRATUITO 800 209 528

AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS 
DE MAXIMINOS

Alunos
distinguidos 
pelo sucesso
escolar
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Presidente da Associação Industrial do Minho avisou o Governo, “qualquer que ele seja”, que há
“barreiras vermelhas” e que os empresários não permitem ser ultrapassados. Mensagem expressa

na sessão de arranque das comemorações do 40.º aniversário da AIMinho. Págs. 4 e 5
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SECUNDÁRIA MAXIMINOS
| Patrícia Sousa | 

A noite foi de reconhecimento,

mas, sobretudo, de reencontros,

de abraços e de ‘matar’ sauda-

des, que já pairam no coração de

todos. Até porque muitos deles,

habituados a estar com os ami-

gos de escola desde tenra idade,

agora com o terminar o 12.º ano,

cada um prosseguiu o seu cami-

nho. Por isso, quase todos os 46

alunos distinguidos não faltaram

à cerimónia, realizada na passa-

da sexta-feira à noite, na biblio-

teca da Escola Secundária de

Maximinos, provando que ali to-

dos foram “muito felizes”.

No Dia do Diploma, que coin-

cidiu com o 29.º aniversário da

escola-sede do Agrupamento de

Escolas de Maximinos, os 33

alunos dos cursos Humanístico-

-Científico e os 13 alunos dos

cursos profissionais que termi-

naram o 12.º ano no ano lectivo

passado foram agora reconheci-

dos.

Ana Guedes, que terminou o

12.º ano na área Línguas e Hu-

manidades, frequentou a escola

desde o 7.º ano e apesar de ape-

nas há poucos meses ter termi-

nado os estudos já tem “muitas

saudades de tudo”. Da escola

guarda “com saudade” tudo o

que viveu. “Destaco sobretudo a

proximidade que sempre existiu

entre alunos, funcionários e pro-

fessores”, confessou, a jovem

que decidiu parar um ano os es-

tudos “por motivos pessoais”. 

A amiga Patrícia Santos tam-

bém partilha da mesma opinião.

A jovem, que já trabalhou num

escritório e está agora nas limpe-

zas “por opção”, frequentou a

Escola Secundária de Maximi-

nos do 10 ao 12.º anos, e lem-

brou “a relação muito próximo

entre todos”.

O jovem Marco Rocha também

decidiu não continuar os estu-

dos, estando à procura de empre-

go. Da escola, que frequentou do

10 ao 12.º anos, tem saudades

dos amigos e das boas relações

que conseguiu manter. “Foi a

minha segunda casa enquanto cá

andei. Aqui fomos todos muito

felizes”, confidenciou o ex-alu-

no, que “não podia perder por

nada” esta cerimónia.

Ana Braga e Diogo Araújo an-

daram juntos na escola desde os

três anos, tendo completado o

12.º ano na Escola Secundária

de Maximinos. Os amigos de in-

fância ingressaram agora na

Universidade do Minho, ela no

curso de Direito e ele no curso

de Engenharia Informática, ten-

do sido as primeiras opções.

“Para além dos bons amigos

que fizemos, na escola de Maxi-

minos os funcionários e os pro-

fessores dão sempre apoio in-

condiconal a todos os alunos”,

asseguraram aqueles jovens, que

aproveitaram a festa para “matar

saudades” dos amigos. “Não po-

díamos faltar nunca”, atiraram.

A proximidade existente entre

todos na escola e no agrupamen-

to também foi destacada pelos

amigos. “A escola tem uma

componente muito familiar e

aqui todos somos tratados pelo

nome. O facto de sermos uma

escola mais pequena tem essa

vantagem. Somos todos tratados

de forma igual e isso faz com

que cada um de nós saiba que

pode contar com o apoio de to-

dos”, afirmaram os jovens estu-

dantes universitários, confessan-

do que também foram “muito

felizes” naquela escola.

“Aqui fomos todos muito felizes”
DIA DO DIPLOMA realizou-se, na passada sexta-feira à noite, na Escola Secundária de Maximinos, escola-sede do Agrupamento
de Escolas de Maximinos. Quarenta e seis alunos receberam diploma por finalizar com sucesso o 12.º ano.

ROSA SANTOS

Ana Guedes, Patrícia Santos e Marco Rocha terminaram o 12.º ano, mas não prosseguiram os estudos

ROSA SANTOS

Ana Braga e Diogo Araújo estão agora a estudar na Universidade do Minho
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Dia do Diploma

Grupos de música e de poesia 
deram “mais vida” à cerimónia

A biblioteca da Escola Secundária de Maximinos foi pequena para acolher
todos os alunos e alguns familiares que não perderam a oportunidade de
assistir à cerimónia que reconheceu os finalistas do 12.º ano do ano lecti-
vo que passou.
Como não podia faltar à festa a música e a poesia também abrilhantaram
o momento. Por isso, os grupos de Música e de Poesia do agrupamento
proporcionaram alguns momentos lúdicos entre a entrega dos diplomas
aos alunos, por turmas.
Os professores também não faltaram à cerimónia que marcou o ‘fechar’
de um ciclo para aqueles jovens.

�animação

ROSA SANTOS

Alunos animaram cerimónia de entrega de diplomas

CLÍNICA DE IMPLANTES, PREVENÇÃO  E REABILITAÇÃO DENTÁRIA, LDA.

Dr. Ari Ramos
Médico Dentista N.º 2692 O.M.D.
(Licenciado pela Faculdade de Odontologia
da Universidade do Rio de Janeiro/71) 

Rua Monsenhor Airosa, 53, r/c, Fujacal - 4705-102 BRAGA • tlf. 253 615 604 • tlm. 917 547 177

HÁ MAIS DE 20 ANOS EM BRAGA - IMPLANTOLOGIA • CLÍNICA • ORTODONTIA (Aparelhos Fixos) 

• PRÓTESE FIXA E REMOVÍVEL • ESTÉTICA DENTÁRIA • CIRURGIA • BRANQUEAMENTO • PLANO DE TRATAMENTO
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SECUNDÁRIA DE MAXIMINOS
| Patrícia Sousa | 

Em dia de aniversário, a Escola
Secundária de Maximinos entre-
gou, na passada sexta-feira à
noite, o diploma aos alunos fina-
listas do 12.º ano. No 29.º ani-
versário daquela escola, o direc-
tor do Agrupamento de Escolas
de Maximinos, António Pereira,
espera que a escola continue a
ser “um lugar de afectos”, para a
par “do rigor, da exigência e do
esforço”, possa ser também
“uma família cada vez mais fe-
liz”.

Consagrado na própria legisla-
ção, a escola escolheu o dia de
aniversário para entregar os di-
plomas aos 46 alunos que termi-
naram o 12.º ano no passado ano
lectivo. “É sempre um dia muito
feliz. Para nós, enquanto escola
representa que em relação a es-
tes alunos fomos bem sucedidos

na nossa tarefa de educar e ensi-
nar, colaboramos no seu desen-
volvimento intelectual e temos a

certeza e esperamos que perdure
pela vida fora no desenvolvi-
mento pessoal enquanto pessoas

e cidadãos”, confessou o direc-
tor.

A proximidade, acrescentou

António Pereira, “continua a ser
a imagem de marca do agrupa-
mento”. Por isso, aquele respon-
sável, espera que “continue a ser
possível conciliar a exigência
permanente e o rigor no trabalho
com a proximidade”. E expli-
cou: “a escola é um lugar onde
os afectos também são possí-
veis, onde o relacionamento hu-
mano tem que existir. Sem pres-
cindir do rigor, da exigência, do
trabalho e do esforço pessoal,
não incompatibilizamos a proxi-
midade”. 

Para o director do agrupamen-
to, “com muita técnica, mas sem
humanismo as coisas podem não
funcionar tão bem. Podemos ser
muito técnicos e competentes,
mas sem esquecer nunca que os
valores humanos devem estar
sempre presentes na nossa acti-
vidade profissional”. Por isso,
esta “é a melhor” prenda de ani-
versário que a escola pode ter.

Escola tem que ser “lugar de afectos”
PROXIMIDADE continua a ser a “marca” que distingue o Agrupamento de Escolas de Maximinos. Esta é pelo menos a garantia
deixada pelo director do agrupamento, que não faltou à cerimónia de entrega dos diplomas aos alunos finalistas do 12.º ano.

ROSA SANTOS

Cerimónia de entrega dos diplomas aos finalistas do 12.º ano realizou-se, anteontem à noite, na biblioteca da escola


