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“Uma boa escola não é apenas um espaço físico, um edifício, um conjunto de salas e 

pavilhões, um local onde se ensina e aprende. Uma escola é um projeto comum em prol da 

educação; um projeto partilhado para o qual todos contribuem. Cada um de vós – 

professores, funcionários, alunos, ex-alunos e amigos – é parte de uma longa cadeia de 

memórias inscritas nas paredes desta escola. A história do Externato é também a vossa 

história. 

 A verdadeira escola é aquela que extravasa o seu espaço e tempo e que se transmite 

dia a dia nas atuações, nas atitudes e nos valores de cada um dos elementos da comunidade 

educativa; no conhecimento; no trabalho; no esforço; na dedicação; no respeito ao próximo 

e na iniciativa. 

 O tempo que ganhámos nas aulas e no convívio marcam a nossa identidade, moldam 

para sempre a forma como olhamos e participamos no mundo. 

 O sucesso de uma escola é a soma das pequenas e grandes conquistas de cada um de 

vós – o que se aprende, o que se assimila, o que se faz.” 

Nuno Crato, Ministro da Educação a Ciência, in mensagem dirigida à AAAEDF (2012) 

 
Iniciamos este artigo com a citação da mensagem que o Senhor Ministro da Educação e 

Ciência nos dirigira, de modo a destacar o reconhecimento que o nosso Colégio merece ao 

mais alto nível nacional e ilustrar o espírito que presidiu, no pretérito dia 29 de Março [2014], 

ao 7.º Encontro dos Antigos Alunos, Professores, Funcionários e Amigos do Externato Delfim 

Ferreira. 

Este 7.º Encontro reuniu, mais 

uma vez, várias gerações de alunos, 

professores, funcionários e amigos que, 

nos seus 52 anos de história e de 

património educativo, cruzaram as 

portas do nosso Colégio, materializando 

o desejo do nosso Fundador, Doutor 

Aurélio Fernando, quando nos 

aconselhou: “juntem-se a formem um 

só” [2003].  

O chamamento que sentimos para o Colégio, que nos leva, de quando em vez, muitas 

sem aviso prévio, a visitar os professores e directores que nos fizeram crescer e moldaram 

parte do que hoje somos, mais do que uma mera nostalgia da meninice ou juventude (almas 

em flor), representa o nosso reconhecimento e união em torno de uma causa comum: a 
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verticalidade do ideário e da matriz do projecto educativo do Colégio de Riba de Ave! Afinal, 

como nos referiu o director pedagógico e antigo aluno, Dr. Josias Barroso, a propósito do 

nosso 7.ª Encontro, “quem passa por este Colégio nunca se desencontra na vida”, orientando-

se pelos valores da matriz cristã do seu Ideário, como os valores da solidariedade, do respeito, 

do trabalho, da conquista e do sacrifício, representados nos seus símbolos, como o hino, os 

elementos do emblema ou as cores, que sintetizam a sabedoria, a força e a beleza do lema 

“Faz e Pensa, Pensa e Faz”! 

A recepção no Colégio, com um Porto d’Honra ao fim da tarde, marcou o início do 7.º 

Encontro, seguindo-se a habitual missa de sufrágio, na Igreja de Riba de Ave, pelos antigos 

alunos, professores e funcionários falecidos, momento em que, no coração de cada um, 

recordámos todos aqueles com quem convivemos e aprendemos no Colégio. Pedindo desculpa 

aos leitores, permitam-me, com a devida vénia, destacar aqui uma especial referência do 

autor destas palavras em memória do Prof. Castro Mendes, meu mestre, falecido a 19 de 

Julho de 2012. Requiescat in pace, magister! 

O jantar de confraternização marcou o ponto alto deste Encontro. Fruto de um desafio 

que lançáramos à coordenação do curso de Ciências da Comunicação da Universidade 

Fernando Pessoa, o seu Laboratório de Televisão preparou e realizou um vídeo com cerca de 

15 minutos sobre o Externato Delfim Ferreira, que apresentámos durante o jantar, ao qual 

intitulámos de “Externato Delfim Ferreira – Uma Escola com Alma”i! 

Em suma, a AAAEDF reitera ser um imperativo ético dos antigos alunos e da 

comunidade em geral dar um contributo e retribuir ao Colégio de Riba de Ave o investimento 

educativo e a dedicação aos seus alunos.  

É, na oportunidade, também nosso dever assinalar e homenagear a audácia e a obra 

de um Homem, Aurélio Fernando, que, há 52 anos, foi um visionário e atreveu-se a 

ultrapassar as vicissitudes económico-sociais e a sonhar um ensino liceal gratuito para todos. 

Viva o Externato Delfim Ferreira, longa vida ao seu Fundador! 

                                                 
i Disponivel no youtube ou em www.aaaedf.pt/videos/ 
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