
 
Europeus de Hoje, construtores do amanhã, 
boa tarde 
 
Começo por reconhecer o trabalho dos Europeus de ontem, construtores de Hoje: A 
qualidade desta escola deve-se a eles. 
 
Dos Europeus de Hoje, esperamos:  

 Da direção do colégio, liderança, exigência e qualidade; 

 Dos professores, responsabilidade, reflexão e competência; 

 Do staff, empatia, afinidade e altruísmo; 

 Dos pais, que ponderem as suas posturas. Elas serão o modelo para os nossos filhos. 

 Dos nossos filhos, que aprendam a lidar com a ética e a moral. 
Esperamos que assumam a responsabilidade pela vossa própria educação. Todos vocês 
são bons em alguma coisa, pelo que é aqui, nesta escola, que terão de descobrir do que 
se trata. É essa oportunidade que vão encontrar aqui. 
Aqui vão descobrir que as CIÊNCIAS EXATAS nos permitem sobreviver e as CIÊNCIAS 
SOCIAIS nos permitem viver: 
Aqui vamos ensinar a compreensão das coisas que envolvem a nossa vida diária para uma 
formação que realmente favoreça a autonomia da aprendizagem. 
Vão perceber que é com o engenho e a criatividade proporcionado pela ciência que 
podem resolver os NOSSOS problemas. 

 
O ministro Veiga Simão, já em 73, dizia que temos de FORMAR os alunos para serem capazes 
de executarem, no mínimo, três a quatro profissões ao longo da vida. 
Aqui vamos um pouco mais longe e damos relevo à FORMAÇÃO integral do individuo. 
Fazemos com que as humanidades VOS humanizem: 
‘Aprender a Ser', ‘Aprender a Conhecer', ‘Aprender a Fazer', ‘Aprender a Viver'! 
 
Tudo faremos para assegurar a vossa FORMAÇÃO. Aqui saberão o vosso nome e serão 
tratados com equidade. Aqui dão-vos oportunidades para decidirem o VOSSO DESTINO e o 
NOSSO FUTURO.  
 
Para dar um exemplo do ambiente que vão encontrar, relembro que SE esta escola tivesse o 
sucesso escolar das escolas ESTATAIS, teríamos em média 122 retenções por ano. 
Ao contrário, as reprovações no Colégio, ano após ano, rondam o ZERO. 
Para perceberem os custos desta realidade, vale a pena recordar que as retenções nas 
escolas estatais custam por ano cerca de 170 Milhões de Euros. Com este valor poderíamos 
formar aqui 45.000 alunos, por outras palavras, 50 anos de ensino nesta escola sem 
propinas. 
 
Acabo como comecei, 
este sucesso, o sucesso do Colégio, ACONTECEU no passado! ACONTECE no presente! Estou 
certo ACONTECERÁ no futuro. ACONTECE devido à dedicação dos profissionais que passaram 
uma vida a CUIDAR e a EDUCAR os nossos filhos. 
 
Obrigado e um bom ano letivo 
 
Paulo Simões Lopes, 06set2013 
 


