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Antigos alunos criam associação
No Externato Delfim Ferreira
Foi apresentada publicamente, na segunda-feira, a Associação dos
Antigos Alunos do Externato Delfim Ferreira (AAAEDF), de Riba de
Ave. A iniciativa partiu de um grupo de ex-alunos que há muito
sentia uma lacuna na manutenção dos laços com o externato, que
este ano comemora 41 anos de existência.

A ideia não é só pôr os antigos alunos a confraternizar, mas acima de tudo que contribuam também
para o enriquecimento do próprio estabelecimento de ensino. “Esta casa apostou e continua a apostar
num ensino de qualidade e isso vê-se a nível nacional, por alguns resultados muito interessantes que
esta escola tem obtido. Por isso, sentimos que é tempo de darmos, agora, algo em troca”, referiu José
Carlos Fernandes Pereira, um dos impulsionadores da associação, lembrando que muitos dos que
passaram pelo externato são hoje pessoas formadas em várias áreas, como múltiplos relacionamentos
e conhecimentos que poderão ser úteis ao, também chamado, colégio de Riba de Ave.
A criação da AAAEDF foi, de imediato, acarinhada pela direcção do estabelecimento de ensino. Josias
Barroso, director pedagógico e também ex-aluno, salientou isso mesmo na sua intervenção,
acrescentando que a associação vai também proporcionar as condições necessárias para a união de
várias gerações de alunos, “fazendo desta instituição uma verdadeira família”.
A associação já delineou um conjunto de iniciativas de índole científica, social e cultural que pretende
promover. A primeira é um jantar anual de antigos alunos, professores e funcionários que vai ter lugar
no dia 29 deste mês, na Quinta de Vila Verde, em Bairro, e cujas inscrições já estão abertas.
A realização de conferências e palestras, de festivais de cinema ou teatro, de visitas de estudo e de
outros convívios, são outras actividades a desenvolver. A AAEDF propõe-se ainda criar bolsas de
estudo, de livros e de material escolar, destinadas aos alunos mais carenciados, através da promoção
de protocolos com instituições públicas e privadas.
O Externato Delfim Ferreira é uma instituição particular que, desde 1962, se dedica ao ensino. Neste
momento a sua frequência escolar ultrapassa os mil alunos, desde a pré-primária até ao 12º ano,
contando com 100 professores e 60 funcionários

