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Discurso da AAAEDF 

no lançamento do 

livro “História da 

Evolução do Dogma”, 

de Aurélio Fernando, em 27 de Abril de 

2007: 

É com muita honra que, em nome da 

Associação dos Antigos Alunos do 

Externato Delfim Ferreira, participo nesta 

IX FEIRA DO LIVRO e, particularmente, 

nesta homenagem que a Comissão 

Organizadora entendeu efectuar ao 

Fundador do Colégio, por ocasião do seu 

aniversário. 

E é com toda a reverência que me dirijo a 

si, Doutor Aurélio, nosso Mestre. 

Vossa Excelência teve, há 45 anos, a visão 

do modelo que hoje se defende como 

ideal. 

Sonhou, fundou, idealizou, empreendeu e 

afirmou este Colégio. Hoje, é um exemplo 

bem sucedido de Parceria Público-Privada a 

seguir no Ensino. Com resultados nacionais 

que a todos orgulha! 

Homem da Cultura, V. Exca. deu sempre 

de si antes de pensar em si! 

Dedicou a sua vida ao maior desígnio de 

todos: a Instrução e a Educação de jovens 

espíritos livres, críticos e responsáveis. 

Que escolheram o Ideário e o Projecto 

Educativo por V. Exca. gizado. 

E fá-lo, incansavelmente, há quase cinco 

décadas. Com a convicção de que está a 

calcorrear o caminho certo. Sempre 

determinado de que a Instrução e a 

Educação desta comunidade, ainda social e 

economicamente carenciada, são o melhor 

e o maior investimento. 

Em quase cinco décadas de actividade 

saíram e saem destas salas milhares de 

jovens para a Sociedade, para a 

Universidade, para o Mercado de 

Trabalho…  

“Almas em flor” preparadas para a vida em 

acção. Com Ciência e com Carácter. 

Convictos de que a História nos ensinou 

“a aprender mais e ir mais além”! 

Faz e Pensa – Pensa e Faz, ex-libris do 

nosso Colégio, será sempre nosso lema. 

 Senhor Doutor Aurélio, somos o 

resultado da sua obra. Somos o seu 

legado! 

Somos discípulos da sua Lição! 

PARABÉNS! E O NOSSO MUITO 

OBRIGADO! 

 

Feira de Profissões 

Foi com satisfação que marcámos 

presença na Feira de Profissões, organizada 

pelo Gabinete Psicopedagógico do Colégio, 

no dia 26 de Maio pretérito. 

A iniciativa teve a virtude de 

informar e orientar os jovens alunos sobre 

diversas profissões. No nosso caso 

particular, apresentámos a profissão da 

advocacia. 

Ficaremos a aguardar a próxima 

Feira.  
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Parabéns ao Colégio e à Organização!

 

 


