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O meu nome é Paulo Valério, tenho 41 anos, sou casado com a Margarida e pai de 

dois filhos, o Henrique (com 7 anos) e a Teresa (que acabou de fazer um ano). 

Licenciei-me em Direito na Universidade de Coimbra, já fiz muitas coisas diferentes 

na vida, tenho várias paixões, mas sou, essencialmente, advogado. Fundei há cinco 

anos uma sociedade de advogados com sede em Lisboa - onde vivo com a minha 

família –, mas tivemos sempre escritório em Coimbra, onde temos uma equipa de 

advogados a trabalhar para todo o país e para todo o mundo.  

 

Quando entro naquele portão lá em baixo sou sempre o Paulinho. Tenho outra vez 

15 anos; sinto que a qualquer momento encontrarei os meus amigos e seguiremos 

para mais uma aula, mais um ensaio do coro, mais uma visita de estudo com cheiro 

a sandes de panado, ou até para mais uma aula de dança, ainda que sem grande jeito 

ou vocação (mas, nesta fase do campeonato, presumo que já todos terão aprendido 

que dizer não à Irmã Maria da Glória não é uma opção).  

 

Quando entro naquele portão, tudo se torna muito vivo e presente. Quase consigo 

escutar, ao longe, o passo apressado da Irmã Lídia, a garantir tudo no lugar, naquele 

seu jeito firme e doce… 

 

Sou o Paulinho, porque é impossível não o ser quando regresso a esta casa. Porque 

regressar é necessariamente uma viagem no espaço e no tempo. Mas ainda que 

assim não fosse, porque é sempre assim que a Irmã Maria da Glória me recebe, muito 

carinhosamente. A minha querida Irmã Maria da Glória, uma fortaleza sem idade, 

senhora de convicções inabaláveis, ciosa como ninguém do seu Colégio, dos seus 

Meninos e da sua Missão. A receber-me e a abraçar-me, a chamar-me Paulinho, a 

perguntar “como estás tu, meu filho”?, a afagar-me com uma comovente ternura. E 

assim a desarmar-me, como só Ela sabe fazer; mas também a devolver-me ao 

espírito os caracóis loiros que os últimos quase 25 anos apagaram da cabeça. 
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Eu não sei se ter 18 anos em 2021 é a mesma coisa que ter dezoito anos em 1998. 

Imagino que não. E não tenho qualquer nostalgia ou paternalismo a esse respeito. 

Agora, em 1998 a internet ainda era uma coisa que funcionava com aqueles modems 

que, quando se ligavam à rede, pareciam uma porta velha a ranger. Tive o meu 

primeiro telemóvel pouco antes disso. E o recreio do Colégio era a nossa rede social. 

Era aqui que nos sujeitávamos ao escrutínio dos outros. Que estreávamos (hoje, dir-

se-ia, partilhávamos) o último grito da moda (e quando corria mal, simplesmente, 

mudávamos – o direito ao esquecimento na web não era assunto, naquele tempo). 

Era aqui que opinávamos ou não opinávamos. Que concordávamos ou não 

concordávamos. Era aqui que gostávamos ou não gostávamos.  

 

Mas ainda que várias coisas nos possam separar, temos certamente em comum um 

património intelectual, ético, cultural que devemos, em grande medida, ao Colégio.  

 

É assim porque o Colégio Rainha Santa Isabel não é só uma Escola, é uma Instituição. 

E o que distingue as Instituições é o facto de terem alicerces fortes, estruturas 

sólidas. É simultaneamente a tradição (aquilo que vai passando de mão em mão, 

através do tempo) e a saudade do futuro. Por isso são perenes, à medida que o tempo 

e as pessoas vão passando por elas. 

 

Mas temos esse património comum ainda mais vivo, também, porque, na verdade, 

partilhamos, ao fim de mais de duas décadas, quase as mesmas pessoas, quase o 

mesmo corpo docente. Os meus professores foram, em grande medida, os vossos 

professores. E só o facto de serem tantos e tão bons me impede de individualizar, 

hoje, qualquer um deles. Confio que todos sabem a marca que deixaram em mim em 

diferentes momentos. O quanto ajudaram a moldar-me enquanto estudante, 

enquanto ser humano e enquanto cidadão. Souberam sempre fazê-lo com 

autoridade e com amizade. Acho que, nesse tempo, aprendemos todos juntos.  

O Paulinho não era um exemplo. E o Paulo Valério também não é. O que venho aqui 

dizer-vos hoje não é para olharem para mim e procurarem ser como eu. Digo-vos 
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isto sem qualquer falsa modéstia. Posso, aliás, garantir-vos que depois dos 40 passei 

a ter muito mais dúvidas do que aquelas que tinha aos 18.  

 

O que vos quero dizer é que tivemos o privilégio de receber, neste Colégio, uma 

educação de excelência. E isso é mesmo um privilégio. Temos que saber olhar para 

dentro destes muros e para fora deles. Lá fora, há muitas experiências e muitas 

escolas (públicas e privadas) diferentes, umas boas e outras más, naturalmente. Mas 

há, sobretudo, ainda, muita desigualdade de oportunidades e um elevador social que 

demora três gerações a subir um degrau. Não nos podemos esquecer disso. A arma 

que temos, enquanto comunidade, para combater essa malfadada circunstância é a 

educação e nós tivemos o privilégio de sair para fora destes muros, de descer esta 

colina, devidamente apetrechados. 

 

Isso não deve ser motivo de vaidade, antes de responsabilidade. Responsabilidade 

por nós, que devemos estar à altura do que recebemos e ser um pouco melhores, em 

cada dia. Mas responsabilidade perante os outros, também, uma espécie de 

responsabilidade social (a que também podemos chamar ética cristã), que coloque 

os nossos recursos individuais ao serviço da comunidade, ao serviço do outro, 

ajudando a construir um mundo mais justo. Acredito que só assim nos cumpriremos, 

inteiramente. E só assim respeitaremos, inteiramente, o legado maior deste Colégio. 

 

O dia de hoje é, de alguma forma, um ritual de passagem. Em termos simbólicos, 

termina aqui a vossa adolescência e começará a idade adulta. Os rituais são 

importantes e necessários. Só através deles podemos, verdadeiramente, integrar 

aquilo que vivemos e caminhar, confiantes, pelo nosso próprio pé, para a fase 

seguinte. A vertigem dos dias de hoje, o imediatismo digital faz-nos esquecer isso, 

muitas vezes. 

O que de mágico tem o dia de hoje é que, simbolicamente, ele encerra um tempo em 

que tudo é possível (a adolescência é, essencialmente, isso), para abrir um outro em 

que as possibilidades se ampliam exponencialmente. Temos, em cada momento, 
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todas as possibilidades que conhecemos. E se não perdermos a curiosidade, à 

medida que os anos passam, esse leque só aparentemente se estreita. A vida segue, 

fazemos as nossas escolhas, o mundo alarga-se à medida que o vamos conquistando 

e o potencial de descoberta aumenta nessa exacta proporção.   

Quando regressarem a esta Escola – e muito voltarão, como pais, como professores, 

como meros visitantes, como Joõezinhos, Pedrinhos ou Afonsinhos, numa sessão 

destas –, sentirão sempre que não há máscara que vos possa afastar da verdade do 

que aqui foram, do que são e do que levarão sempre convosco. Nós podemos sair do 

Colégio. Mas o Colégio não pode sair de nós. 

Hoje é um dia de celebração e de esperança. Muitos mudarão desta colina para uma 

outra ali mais acima. Que ela vos permita ver sempre mais longe, chegar mais longe, 

mas – gostava de insistir nisto -, sem esquecer o sopé da colina. 

Um efe-erre-á a todos vós, é o que se impõe. 

Um imenso obrigado ao Colégio por esta oportunidade. Por todas as oportunidades. 

 

Coimbra, 5 de novembro de 2021 


