NOTICIA PRODIGIOSA

DO HIGH SCHOOL A YALE UNIVERSITY NEW HAVEN, CONNECTICUT

ANTHONY COELHO GANHOU O PREMIO DE HONOR DA
HIGH SCHOOL DE BRENTWOOD, NEW YORK

O HIGH SCHOOL incluía mais de mil estudantes da Escola Secundária desta Comarca
de Suffolk Country de Brentwood. New York.
Anthony Coelho era estudante de nível geral e incluía-se com outros estudantes de várias
éticas sociais tendo alcançando o terceiro lugar. Demonstrando ser entre outros um
estudante prodigioso, com mérito e grande destaque entre outros estudantes, como é
admirável que também havia talentosos estudantes colegas.
Assim a Comunidade ética de língua portuguesa luso Americana em Long Island, Nova
Iorque ficou enriquecida com estes e demais prodigiosos estudantes.
Como digo, ganhou com grande vantagem o bem merecido Prémio de Honor
gratuitamente; sendo assim escolheu tirar o curso de Biologia e matriculando-se na
faculdade da Yale University, como estudante interno frequentando a faculdade de biologia e
outras demais que compõe o programa.
Como o leitor pode saber, no entanto tem, ao mesmo tempo, elevado o seu prestígio
catedrático, que se torna espantoso e admirável em todo mundo, como único modelo no
ensino superior catedrático de alta classificação, como é e representa o Yale University, não
haja duvidas.
O Anthony Coelho ganhou esse mérito escolar do ensino superior, mas provou-o ser um
talentoso estudante, com seu esforço. Não temos duvidas que ficará para memória e
recordação, no meio de jovens estudantes entre a Comunidade de expressão portuguesa,
pertencendo à classe dos prodigiosos e de alto nível estudantil.
Muito teríamos a falar de sua audaciosa carreira que já empreendeu. Mas vamos esperar
um pouco mais. Pedindo ao Altíssimo Deus que o siga protegendo e guardando nesta vida
de perigos
Vai acompanhar esta notícia a foto de Graduação no momento em que foi condecorado
no HIGH SCHOOL DE BRENTWOOD, NEW YORK, alcançando o TERCEIRO lugar.

