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“professor Ramos Mendes” entregue no "Dia da Escola"
do AEA
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A atribuição do prémio “professor Ramos Mendes”, foi a grande novidade da celebração do “Dia da
Escola”, efeméride assinalada há já sete anos, tantos quantos tem de existência o Agrupamento de
Escolas de Arganil. O referido prémio, por iniciativa da família do antigo docente daquela escola, falecido
o ano passado, deverá ser sempre entregue ao melhor aluno do ensino secundário na disciplina de
português, que, no ano lectivo transacto foi a discente Ana Maria Coelho, que recebeu o prémio das
mãos da filha de Ramos Mendes, Marta Mendes. Depois de agradecer á direcção do Agrupamento de
Escolas de Arganil, na pessoa da sua directora, Anabela Soares, “pela disponibilidade que mostrou para
que este prémio fosse possível”, Marta Mendes quis explicar como surgiu esta vontade por parte da sua
família

de reconhecer o melhor aluno de português do ensino secundário. “Quem fica tem o dever de não deixar
que os que partem sejam esquecidos, mais ainda, quando quem parte tinha ainda muito para dar, por
isso nós, família, em cooperação com o Agrupamento de Escolas, decidimos premiar o melhor aluno do
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ensino secundário
da disciplina de português”, explicou a também docente, sublinhando que o seu pai
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“era sem duvida um homem de valor, que se dedicou ao ensino de alma e coração, nomeadamente a
esta escola que sentia como a sua segunda casa e os colegas de profissão, funcionários e alunos a sua
segunda família”. Segundo a sua filha a “preocupação” do professor José Ramos Mendes, “sempre foi,
além de educar para os conhecimentos educar também para os valores”, recordando que aquando do
37.º aniversário do Agrupamento, o docente, disse que “somente a morte me fará virar as costas a esta
Casa”. Por conseguinte, frisou, “este prémio serve também para que nem a morte faça com que o seu
contributo para este Agrupamento, embora de outra forma, deixe de ser possível”, desejando que “este
prémio vá ajudar de alguma maneira e, fazer feliz, a sua vencedora”. Entretanto, Marta Mendes anunciou
ainda que está em projecto a publicação de dois livros de autoria de Ramos Mendes, que envolverão
também o Agrupamento.Refira-se que para alem do prémio professor Ramos Mendes, foram entregues
prémios no âmbito da matemática, do projecto emáticos, do desporto escolar, do projecto Tur + e
Erasmus+, empreendedorismo, bem como o prémio Lions de mérito, “professor Manuel Castanheira”, no
quadro de mérito e de excelência.
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