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Quarenta anos ao serviço do ensino
Externato Delfim Ferreira na Rádio Digital
No passado dia 14 de Março, sexta-feira, a Rádio Digital FM
(105/96.4) emitiu o fórum “A Escola e os Media” em directo,
com a participação de alunos do Externato Delfim Ferreira, de
Riba de Ave.

Este programa pretendeu revelar um pouco da história do colégio que recentemente,
comemorou 40 anos de existência. Foram abordados temas referentes aos clubes
didácticos existentes, à relação francamente positiva que une alunos, professores e
funcionários e marcaram-se as inúmeras pequenas/grandes glórias do Externato. É de
notar que esta instituição educativa esteve, no ano passado, entre os dez primeiros
lugares em Matemática e Química, a nível nacional, e que, recentemente, uma das suas
alunas recebeu a medalha de bronze pela sua positiva participação nas Olimpíadas ÍberoAmericanas de Química na Argentina. Muitos mais sucessos foram revelados pois, sem
dúvida, o Externato Delfim Ferreira representa um orgulho para os alunos que o
frequentam.
Passamos então a citar, os diversos clubes disponíveis aos alunos desta instituição de
ensino. Visando sempre o seu bem-estar, tendo sempre uma atitude lúdico-didáctica em
tudo o que se faz, estes departamentos são espaços onde a relação professor/aluno se
pode desenvolver para uma relação de amizade, que muito admiramos. Começando pelas
actividades dos mais novos, 2º e 3º ciclos, é de referir a existência do clube de matemática
e do desporto escolar. O primeiro tem como objectivo fomentar o gosto dos mais pequenos
pela matemática. Prosseguimos com o desporto escolar, que proporciona benefícios na
saúde e no desenvolvimento do espírito de equipa.
A par destas actividades existe também um leque de núcleos divertidos e construtivos que
se dirigem aos alunos mais velhos. Trata-se da oficina de poesia, do clube de química, do
clube de astronomia e do clube de montanhismo. Os primeiros tentam motivar ou fomentar
o estudo e a compreensão das matérias estudados e o último visa o desenvolvimento das
relações humanas. Todas as visitas e caminhadas empreendidas são de um enorme
interesse, culminando cada ano lectivo com uma viagem. No ano passado, os alunos
inscritos deslocaram-se até aos Pirinéus, estando prevista, para este ano, uma viagem à
Madeira. É de salientar que durante o ano lectivo são realizadas diversas actividades
(caminhadas, canoagem, tiro ao arco, escalada, rapel,…) de menor duração a sítios como
o Gerês.
Concluindo, nunca será demais referir que esta instituição é de facto, um nível de
referência para a região. “Colégio avante, ó Riba D’Ave”!
Externato Delfim Ferreira
Celebraram-se, recentemente, os quarenta anos sobre a fundação do Externato Delfim
Ferreira. Fundado em 1962, foi pioneiro no ensino no Vale do Ave, desprovido até à data
de qualquer suporte educacional para os jovens da região.
Nascida de um sonho, esta instituição foi idealizada pelo Dr. Aurélio, actual director, um
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lutador que fez tudo o que lhe era possível para construir aquela que é uma das mais
prestigiadas e reconhecidas escolas da região.
Com muito trabalho, esforço e dedicação, a primitiva e “nua” escola sem condições
aparentes, chamada Externato Delfim Ferreira, evoluiu para aquilo que hoje se pode
considerar um espaço completo e necessário à formação dos alunos dos dias que correm,
que não são mais que a futura sociedade de amanhã.
O Externato não pretende ser, e não é, um espaço rígido dirigido unicamente ao
crescimento dos alunos como estudantes, estando também patente uma grande
preocupação no que toca ao desenvolvimento humano-relacional dos alunos-pessoas.
Uma breve incursão pelo Externato revelar-nos-ia que, aqui, as pessoas preocupam-se de
facto, o que infelizmente não se verifica em grande número de escolas. Esta recíproca
preocupação reflecte-se nos fortes laços afectivos que se desenvolvem entre colegas e
professores e que resulta num sentimento de camaradagem, e atrevo-me a dizer
verdadeira amizade, que permanece inalterável durante anos a fio (veja-se a recente
criação da associação dos antigos alunos do E.D.F., liderada pelo advogado José Carlos
Fernandes Pereira).
Referida a dimensão relacional que no Externato se pratica, fale-se agora do colégio
enquanto instituição activa no seio da comunidade em que está inserido ( Riba d’Ave).
O colégio de Riba d’Ave é uma entidade dinâmica e activa que se encontra agora em
franco crescimento e desenvolvimento (veja-se a recente construção de um pavilhão
gimnodesportivo, o qual foi colocado à disposição da vila).
O já referido ambiente familiar reflecte-se no facto de os alunos sentirem-se bem na escola
que frequentam. Tal sentimento de conforto e à vontade por parte dos alunos reflecte-se
inevitavelmente no rendimento escolar dos mesmos. No quadro dos feitos a recordar
refira-se a vitória nacional no concurso “Uma Aventura Literária… 2001”, a colocação de
um aluno do Externato como presidente da mesa na final nacional do “Hemiciclo – Jogo da
Cidadania”, e mais recentemente, a vitória de uma aluna do Externato nas Olimpíadas
Ibero-Americanas de Química (Argentina) na qual obteve um honroso terceiro lugar.
Conclua-se, referindo uma vez mais, que o Externato enquanto escola dinâmica, activa e,
principalmente, humana, é uma escola na qual vale a pena estudar.

