
A Escola Secundária António Damásio 

 Chamo-me João Gonzalez e frequentei a Escola Secundária António Damásio desde o 

10º ao 12º anos de escolaridade no curso científico-humanístico de Ciências e Tecnologias. 

 Com a aproximação do final do 9º ano, começava a pôr-se a questão de que escola 

escolher para frequentar o ensino secundário. Foi-me dada a oportunidade de visitar as 

instalações desta escola, que impressionavam desde logo pela sua modernidade. Depois desta 

visita, a decisão estava tomada, ia estudar para a Escola António Damásio. 

 Desde os primeiros dias do 10º ano percebi que todo o ambiente escolar era propício 

ao sucesso, tanto a nível académico, como a nível social e pessoal. Começando pelos 

excelentes professores, que, para além de se esforçarem para que todos os alunos atinjam o 

sucesso, também fazem questão de que cresçamos cultural e pessoalmente. Passando pelos 

funcionários, sempre dispostos a orientar-nos pela escola e a ajudar-nos no que quer que seja. 

E acabando nos meus colegas, pois, sem o apoio de amigos, ninguém consegue alcançar os 

seus objetivos.  

 Ao longo destes anos que passei na Escola António Damásio, nunca fiquei com uma 

dúvida por responder, nunca me senti excluído de alguma forma, nunca vi um professor a 

mostrar desinteresse pelos seus alunos, nunca pensei em mudar de escola. 

 Durante estes três anos, não só consegui atingir os meus objetivos académicos e 

crescer a nível intelectual, como cresci a nível pessoal. Foram três anos de emoções muito 

fortes, momentos com mais ou menos sucesso, momentos de felicidade, momentos de 

tristeza, momentos de tensão (especialmente com a aproximação dos temidos testes e 

exames), momentos de descontração (a praticar desporto ou a festejar alguma ocasião 

especial com amigos), mas sobretudo momentos que ficarão guardados na minha memória, 

amizades fantásticas e aprendizagens para uma vida. 

 Para concluir, resta-me apenas dizer que não me arrependo de ter passado estes três 

anos na Escola Secundária António Damásio, foram três anos excelentes que deixaram muitas 

recordações. Por fim, quero agradecer a todos os professores que se cruzaram comigo nesta 

escola, a todos os funcionários e, em especial aos meus amigos, um pilar fundamental neste 

meu percurso. 

Obrigado Escola Secundária António Damásio! 

 

João Gonzalez 


