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Comentários 

Comissão Organizadora do Congresso 
CFAEs Alentejo 

 

Os meus parabéns pela forma como  
organizaram o XI Congresso, assim 
como a forma como nos receberam. 
Estou grato pelo modo como 
envolveram o Alentejo neste evento 
que tanto tem feito pela melhoria do 
ensino e das escolas. 
Cumprimentos 
Fernando Neto 
Centro de Formação Sebastião da Gama 
Rua das Escolas da Costa 
 4445-420 ERMESINDE 
  
  
…não posso deixar de reiterar o meu 
apreço pela forma como nos 
receberam. Foram extraordinários. 
Uma vez mais um grande 
OBRIGADA. 
Abraço. 
Élia Morais 
Centro de Formação das Escolas de Torres 
Vedras e Lourinhã 
Escola Secundária Madeira Torres 
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro 
2560-295  Torres Vedras 
  
  
Exprimindo mais uma vez a minha 
gratidão pelo trabalho que 
desenvolveram e o modo como o 
fizeram, os meus cumprimentos. 
Judite Cardoso 
Centro de Formação de Associação de 
Escolas maiatrofa 
Agrupamento de Escolas de Águas Santas 
Escola S/2,3 de Águas Santas - Rua Nova do 
Corim 
4425-151 Águas Santas - MAIA 

Caros colegas do Alentejo, caro 
diretor Francisco Simão, 
Junto envio o meu trabalho Final de 
Relexão visando a minha certificação. 
Despeço-me, já com saudades dos 
tempos bem passados durante o 
Congresso. 
Até um dia.  
Cumprimentos e obrigado pela vossa 
simpatia e disponibilidade. 
António Fernando de Campos e Sousa 
O diretor do CFAE Sousa Nascente 
  
  
Grato pela atenção e pela excelente 
organização do Congresso. 
Saudações formativas, 
Nicolau Borges 
CFAE Centro-Oeste 
  
Aproveitava para vos felicitar pelo 
forma hospitaleira como nos 
receberam, pela qualidade da 
organização do Congresso e, no meu 
caso pessoal, pela disponibilidade 
para a divulgação e venda da minha 
publicação. 
Espero, um dia, retribuir-vos. Por 
tudo, Bem Hajam! 
Forte abraço 
João Carlos Machado Sousa 
Diretor do Centro de Formação de Basto 
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Trouxemos boas recordações daí. 
Abraço 
Teresa Macedo 
  
  
agradeço o modo tão gentil e 
caloroso como nos receberam aí em 
Portalegre. O Congresso correu 
muito bem, sim, mas não foi por 
acaso. Foi óbvio que foi muito bem 
organizado, acompanhado com 
muito profissionalismo, atenção e 
cuidado e, sobretudo, que incluiu 
aquele não-sei-quê que vocês, 
alentejanos, têm e que é inimitável. 
Senti-me em casa o tempo todo, 
regressei mais motivada e com mais 
vontade de trabalhar e estou-vos 
muito grata por isso. 
Cumprimentos a todos, 
Elsa Correia 
Diretora do CFAE MarcoCinfães 
  
  
Foram maravilhosos! Na forma como 
nos acolheram, na qualidade que 
colocaram em todas as atividades do 
Congresso. 
Podem e devem sentir-se felizes 
pelos resultados alcançados. 
Sinto-me muito lisonjeado  pela 
amizade sentida com que me 
banquetearam. Nunca mais vos 
esquecerei! Estarão sempre presentes 
no meu dia a dia. 
Se me permitires, quero incluir aqui 
tantos diretores e diretoras que me 
mimaram duma forma marcante. 
Uma palavra muito especial para 
aqueles/as que já desempenharam o 
cargo de Representantes! É bom 
recordá-los! Sinto muito a sua 
amizade! 
Bem hajam! 
Um forte abraço 
Jorge Nascimento 
  
  

Apenas para agradecer mais uma vez 
o excelente acolhimento, programa e 
congresso proporcionado. 
Cumprimentos 
Paulo Candeias 
CFAE AltoTejo 
  
Caros Colegas, 
O meu agradecimento pelo trabalho 
cuidado, relativo à organização de 
todo o Congresso. Gostei de nele 
participar. 
Apresento os meus cumprimentos 
também à fotógrafa "amadora" , pelo 
registo exaustivo. 
Atentamente 
Maria Judite Correia Frazão 
Diretora do CFAE Lezíria-Oeste 
  
 Venho por este meio agradecer o 
magnífico acolhimento e organização 
proporcionada durante o Congresso. 
Cumprimentos. 
José  Manuel de Lemos Diogo 
Adjunto do Gabinete do Secretário de 
Estado do Ensino e da Administração 
Escolar 
Avenida 5 de Outubro, 107 – 9º 1069-018 
Lisboa 
Tel. 217811712  
  
  
Nunca será demais expressar-lhe a 
honra que nos deu por nos desafiar a 
apresentar uma comunicação ao 
Congresso. E agradecer-lhe o 
extraordinário acolhimento – 
alentejano – que nos dispensou, a nós 
e aos restantes congressistas e 
convidados. 
Bem haja! 
Pela nossa parte, só podemos 
considerar como bem empregue todo 
o tempo dispensado à participação 
no Congresso. 
Um grande abraço 
Jorge Reis e Inês Pinto 
DSHF – Direção de Serviços de Habilitações 
e de Formação 
DGAE – Direção-Geral de Administração 
Escolar 
Av. 24 de Julho, n.º 142, 1399-024 Lisboa 
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Caros Colegas 
De regresso aos Açores, não posso 
deixar de agradecer  a forma 
carinhosa e simpática com que fui 
recebida, uma vez mais o meu 
muitíssimo obrigado.  
O XI Congresso, foi um sucesso por 
isso os meus sinceros parabéns a 
todos os envolvidos. Caso seja 
necessário alguma coisa da minha 
parte, particularmente, ou ainda 
institucionalmente aqui dos Açores, 
podem contar comigo. 
Um bem haja para todos. 
Com os melhores cumprimentos e 
estima pessoal 
Ana Costa 
Direção Regional da Educação e Formação 
Chefe de Divisão Formação Profissional 
Direção de Serviços de Recursos Humanos 
Paços da Junta Geral - Carreira dos Cavalos 
9700 - 167 Angra do Heroísmo 

  
  
 
 
 
 
Depois de três dias absolutamente 
ricos em Portalegre, um domingo 
veio mesmo a calhar para  refletir 
sobre tanta informação recolhida.  
Amanhã o CFFH espera-me 
disponível para o trabalho! Vou, no 
entanto, mais enriquecida. 
Uma vez mais, muito obrigada pelo 
caloroso acolhimento e pela 
excelência do congresso. 
Lucinda Palhares 
CFAE Francisco de Holanda 

 

 


