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EDITAL Nº 89/IX-1º/2006 
 

 (Moção de Congratulação pelo 50º Aniversário  
do Externato Frei Luís de Sousa) 

 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de 
Junho de 2006, realizada no dia 29 de Junho de 2006, a Assembleia Municipal de 
Almada aprovou a seguinte Moção: 

MOÇÃO 

O Externato Frei Luís de Sousa, Escola de Almadenses, nasceu para o serviço da 
educação dos almadenses decorria o ano de 1956.  

Na então vila de Almada, terminados os estudos do ensino primário, a 
complementaridade escolar fazia-se em Lisboa, por recurso às viagens de 
cacilheiro e à sujeição aos fenómenos atmosféricos muitas vezes adversos, 
sendo a única forma de acesso à formação escolar liceal e posterior porta de 
entrada no ensino superior.  

Nessa data o Tejo caracterizava-se por ser um elemento separador de duas 
populações que a engenharia haveria de transformar em ponte de vontades e 
tomar acessível o acesso a recursos apenas disponíveis aos habitantes da 
capital.  

E assim, o Externato Frei Luís de Sousa, pensado e criado por vontade do 
Patriarcado sob o traço do Arquitecto Costa e Silva, abriu as suas portas a 8 de 
Outubro de 1956 preenchendo o vazio até então existente com as turmas da 
educação primária e dos 1º e 2º anos do liceu sendo durante a década seguinte a 
única oferta de ensino liceal em AImada.  
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Ao longo das décadas seguintes procedeu-se à expansão da sua oferta 
educacional, sendo de referir o ensino infantil em 1965 ou a Telescola em 1966.  

Instituição educadora e de cidadania para a vida pautou também nos seus 
currículos por incorporar medidas inovadoras na área da pedagogia e da 
didáctica, investindo desde muito cedo nas novas tecnologias da informação e 
comunicação, hoje em dia instrumentos fundamentais para o total desempenho 
das funções de aprendizagem e formação cívica.  

Em complemento às actividades pedagógicas foi o Externato Frei Luís de Sousa 
desde a sua génese profícuo na promoção das actividades culturais como o 
canto, a música, os jograis e jogralinas e a educação ambiental.  

Escola de inspiração cristã incorpora também as actividades respeitantes ao 
calendário litúrgico correspondendo estas também a oportunidades de integração 
na vida da comunidade local bem como no mundo lusófono e consequentemente 
à globalidade em que hoje vivemos.  

Instituição onde a inclusão é definida como uma prioridade, foi pioneira em 
Almada do ensino para a 3ª idade com o projecto “Escola de avós – por uma 
cultura sénior".  

O Externato Frei Luís de Sousa comemora em 2006 os seus cinquenta anos de 
vida.  

Pela suas instalações já passaram milhares de Almadenses, alunos, professores e 
outros colaboradores, na prossecução da excelência da educação em Almada, 
reconhecida com vários prémios e galardões como as várias finais das 
Olimpíadas da Leitura, o 1° lugar em Matemática no ranking nacional de 2003 ou a 
medalha de ouro nas olimpíadas da química em 2005/6.  
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Em 29 de Junho de 2006, a Assembleia Municipal congratula-se com as Bodas de 
Ouro do Externato Frei Luis de Sousa, instituição educadora Almadense de 
reconhecido mérito, na formação dos novos cidadãos da nossa comunidade e 
como elemento de inclusão de referência. 

 
 
POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM 
ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO. 
 

Almada, em 30 de Junho de 2006 
 
 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

  (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


	Almada, em 30 de Junho de 2006
	O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

