
Turma do Externato Delfim Ferreira reúne 40 anos depois! 

 

Logo após a reunião da Associação dos Antigos Alunos do Externato Delfim Ferreira a 29 de março 
de 2014, foi afixada no seu sítio uma fotografia datada do dia 5 de junho de 1974 – há 40 anos 
portanto. Tratava-se da turma do 8º ano (então designado 4º ano ou 2º ano do liceu) que entrara 
em 1970 e concluiria em 1975. 

Nos dias seguintes à afixação, gerou-se um movimento de divulgação por entre os alunos daquela 
turma: os presentes na foto e todos quantos por ela haviam passado. Podendo julgar-se no 
princípio que poucos saberiam de poucos, afinal sabia-se ou conseguiu saber-se de quase todos. 
Esse movimento, quase febril, apontava para um encontro – era inevitável! Foi a 24 de maio na 
quinta do Outeirinho (Louro) e para muitos foi o reencontro após mais de 40 anos sem se verem! 

Alguns, por motivos diversos, não puderam comparecer e aguardam um próximo encontro. 
Infelizmente, o percurso de outros mostrou-nos também o quanto a vida física é frágil e incerta – 
e lembrar aqui o Júlio Carvalho, o Domingos Monteiro, o David Simpson e a Paula Faria é respeitar 
a sua memória e respeitarmo-nos também! 

O sábado 24 de maio de 2014 foi um dia inolvidável para aqueles antigos alunos do Externato. 
Rever-se, falar-se, recordar-se, rir-se, divertir-se…  

Na antiga foto a preto e branco, numa sala de aula singela, as caras de uns miúdos de 14-15 anos 
olhavam para a câmara fotográfica; aquelas caras tinham pouca memória passada e pouco sabiam 
do mundo mas queriam saber e crescer. Passados 40 anos, nesse sábado à tarde, houve umas 
cinquentonas e uns cinquentões (muito bem conservadas/os, diga-se!), sabedores, já com larga 
memória, com filhos e até netos, que por um tempo deram vida e cor àqueles miúdos; por um 
tempo, esquecendo a realidade preocupada da vida adulta, foram como eles. E gostaram 
imenso… 

A foto agora afixada, oferecemo-la com satisfação à comunidade dos ex- e actuais alunos do 
Externato. 

Junho de 2014, 

A Turma EDF 1970-1975 

 

Da esquerda para a direita (a sublinhado, os presentes na foto de 1974): 

De pé: José Assunção, Manuel Granja Cadeias, Armando Carvalho, João Luis Guimarães, Manuel 
Sampaio, Paulo Gonçalves, Alfredo Correia, Miguel Melo, Henrique Almeida, Noémia Pimentel, Sara Cruz, 
Carlos Almeida, Vitor Handel. 

Sentados (atrás): Ana Carvalho, Alzira Moreira (fila de trás em 1974), Fátima Melo, Gabriela Sobral, Carlos 
Cardoso, Luis Ângelo, Abílio Dinis, Carlos Duarte. 

Sentados (à frente): Eduardo Guimarães, Hermenegildo Guimarães,  

Deitado: Pedro Monteiro 



 

 


