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O V Encontro dos Antigos Alunos,

A Vida também vale por estes momentos!...

Professores, Funcionários e Amigos do
Externato Delfim Ferreira foi um sucesso
que contou com a participação de mais de
100 pessoas.
Decorreu a 27 de Março e promoveu o
reencontro com o Colégio e a troca de
experiências e recordações entre todos os
que, em alguma fase das suas vidas,
partilharam os seus espaços.
Iniciou-se com uma visita ao Colégio,
seguida de uma missa de sufrágio na Igreja
de Riba de Ave, proferida pelo Padre Vítor,
pároco local, a quem agradecemos a
prontidão com que aceitou o nosso convite
e a máxima colaboração demonstrada.
Antes do jantar de confraternização houve
ainda tempo para um Porto d’Honra que
marcou a recepção e boas-vindas aos
participantes.
O jantar de confraternização foi o ponto

7 anos da AAAEDF
A 22 de Agosto próximo a AAAEDF assinala o
seu 7.º aniversário.
O objectivo principal que norteou os seus
fundadores foi o de unir e alavancar as
potencialidades de todas as gerações de
antigos alunos do EDF no mercado de
trabalho e na sociedade.
“Juntem-se e formem um só” foram as
palavras proferidas pelo Doutor Aurélio
Fernando, em 2003, aquando do
lançamento público da AAAEDF, sabiamente
caracterizando o espírito que nos reunia e o
orgulho que todos temos em servir a Casa
que nos deu Conhecimento.
Bons e longos anos para o Externato e para
as pessoas que formam o corpus e o animus
de uma Instituição com vida, a caminho do
meio século de vida.

alto do evento. Nele conviveram e trocaram
as suas experiências antigos alunos e
professores.
Resta agradecer a todos os que nos
emprestaram a sua disponibilidade e deram
todo o seu empenho, sem os quais este
Encontro não teria sido possível: à Direcção

AAAEDF no Facebook
Torne-se fã da AAAEDF na rede social
Facebook, onde poderá intervir ou partilhar
fotografias.
Procure “AAAEDF” e junte-se a nós.

