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“Juntem-se e formem um só” 

 

Foi com estas 

palavras, sabiamente 

apreendidas e exaradas pelo jornalista do jornal Cidade 

Hoje, Paulo Cortinhas (in Cidade Hoje, 13/03/2003) -  

que, o fundador e director do Externato Delfim Ferreira 

– Prof. Doutor Aurélio Fernando –, de forma sábia e 

clarividente,  incentivou o lançamento da Associação 

dos Antigos Alunos do Externato Delfim Ferreira 

(AAAEDF). 

Quando deixámos o Externato, para a 

universidade ou directamente para a vida profissional, 

partimos com a angústia idêntica à do filho que deixa a 

casa que o viu crescer: não é em vão que, de quando em 

vez, assistimos à visita de antigos alunos ao Externato 

ou a jantares anuais de confraternização. E claro que a 

recepção é sempre a mais calorosa, seja pelos 

professores, seja pelos directores ou ainda pelos 

funcionários que permanecem fieis à nossa Instituição.  

Somos ou não uma família? 

Contudo, uma lacuna se evidenciava: a 

inexistência de uma estrutura que ligasse a 

instituição Externato aos antigos alunos era por 

demais sentida. No mais, um colégio com o 

prestígio do Externato Delfim Ferreira, com 

uma história de 40 anos a ensinar e a educar valores a 

milhares de jovens, merecia há muito uma associação 

que congregasse estas sinergias, que são também o 

resultado do esforço e empenho desta instituição. 

A criação da uma associação de antigos alunos 

revestia-se da maior pertinência. 

Os antigos alunos são o reflexo vivo do 

investimento que o Externato dedica aos seus alunos, 

fazendo jus ao Ideário que o enforma. 

Sentindo o dever de retribuir tamanho 

empenho, há um ano, um punhado de antigos alunos, 

coadjuvados por um grupo de professores do 

Externato, entenderam levar por diante a efectiva 

criação de uma associação de antigos alunos, criando-

se para o efeito uma Comissão Instaladora. 

Desde então, a actividade não mais parou: 

desde a angariação de associados, à organização de 

uma palestra com o Prof. Doutor J. J. Pinto da Costa 

(Sociedade Médico-Legal de Portugal), passando 

pela criação de um projecto de estatutos, a criação de 

uma base e dados de antigos alunos, o pedido de 

certificado de denominação junto do Registo 

Nacional de Pessoas Colectivas, foram várias as 

iniciativas levadas a cabo. 

Uma das preocupações que nos 

acompanharam ao longo deste ainda pequeno 

percurso, foi conseguir a participação de várias 

gerações nesta associação. Ao termos a participação 

interessada do Dr. Josias Barroso, do Dr. José 

Cerqueira, ou do Dr. Freitas, todos antigos alunos, 

cremos ter conseguido um bom resultado 

inicial. 

No que às potencialidades de uma 

associação de antigos alunos concerne, são, 

naturalmente, da mais variada ordem. Sendo o 

objecto social da AAAEDF a organização de 

iniciativas de índole científica, social ou cultural, 

estão no horizonte actividades como conferências, 

palestras, festivais de cinema ou teatro, a criação de 

bolsas, a promoção de protocolos com instituições 

públicas e privadas, feiras do livro, feiras da música, 

acção social, incentivo à criação de áreas de estudo 

(defesa do consumidor, defesa do ambiente, etc.), 

visitas de estudo, debates, encontros de 

confraternização, convívios, entre outras. 

 



Pretendemos ainda incentivar uma maior 

interactividade entre a Instituição Externato Delfim 

Ferreira, composta pelos seus alunos, directores, 

professores e funcionários, e a comunidade 

ribadavense. Para o efeito, promover-se-ão iniciativas 

abertas ao público em geral e incentivar-se-ão as mais 

diversas formas de participação cívicas, já que a 

educação para a cidadania assume cada vez mais uma 

importância fundamental na educação de qualquer 

indivíduo, inserindo-se nos currículos escolares 

actuais. 

Resta-nos manifestar o mais profundo 

agradecimento à Direcção do Externato Delfim 

Ferreira que, desde a primeira hora, incentivou  a ideia 

e colaborou no processo de criação da AAAEDF. 

 

Porto, aos 23 de Março de 2003 


