Discurso Nélson Santos de Brito para a Cerimónia de Apadrinhamento dos Novos Alunos
2010/2011 que realiza no dia 19 de Novembro de 2010 no IPE.
Exmo. Sr. Major General Alves Rosa, Exmos. Encarregados de Educação, Exmos. Professores e
demais funcionários, Exmos. Militares, Corpos Sociais actuais e futuros da Associação Pupilos
do Exército, Queridos Alunos e Ex. Alunos.
Gostaria antes de mais de agradecer o convite efectuado pela Direcção do IPE para partilhar
com todos algumas das minhas convicções e emoções sobre IPE.
Entrei no IPE em 1982 e saí 11 anos depois com o Curso Superior de Contabilidade e
Administração. Mas o valor adicional que levei para sempre foi a formação com um conjunto
de Valores e Sentimentos que contribuíram decisivamente para a minha Marca e que
diariamente continuam a fazer a diferença quer na minha vida profissional quer na minha vida
pessoal.
Valores e Sentimentos como, pragmatismo, responsabilidade, determinação, emancipação,
lealdade, espírito de grupo, autoridade, resiliência, competitividade, autonomia, qualidade,
paixão e orgulho fizeram de mim uma pessoa bem preparada para vencer qualquer desafio e a
conquistar com sucesso os objectivos a que me propus.
Gostaria de dirigir-me :
Aos Alunos gostaria de reforçar que são eles os principais responsáveis pela sua educação e
formação, são eles que têm que demonstrar ter a capacidade de trabalho, a competitividade
certa para lutarem diariamente para serem os melhores quer nos estudos quer no desporto
que na sua forma de estar na Sociedade.
Aos Encarregados de Educação gostaria de reforçar que o IPE pode facilitar a educação dos
seus filhos e filhas, mas sem o seu apoio, carinho e atenção o sucesso não será atingido. Os
encarregados de educação, foram, são e serão sempre fundamentais na educação dos seus
filhos e filhas e têm que assumir a 200% essa responsabilidade. Apenas uma atitude
responsável da vossa parte garantirá o sucesso dos vossos filhos e filhas e poderá garantir que
a relação entre ambas as partes seja para sempre uma relação de proximidade e de
cumplicidade.
Aos Professores e demais funcionários, sim tudo era mais fácil quando concorriam ao IPE cerca
de 900 candidatos para ficarem os 70 melhores para o 5º. Ano, sim tudo era mais fácil quando
as famílias eram mais estruturadas, sim tudo era mas fácil quando os alunos tinham mais
maturidade. Mas o desafio de ser educador continua a ser uma profissão de máxima paixão,
paixão essa que estou certo que continuará a contribuir para diariamente ajudarem a formar
os melhores alunos e alunas que o IPE pode formar e que continuarão a sentir o máximo
orgulho por serem professores nesta casa.
Aos Militares, os valores que podem transmitir aos alunos desde os seus 10 anos sempre
foram e continuarão a ser fundamentais para os mesmos fazerem a diferença no futuro, estou

certo que continuarão a agir de uma forma exemplar nunca esquecendo que para formar
homens precisam de não esquecer que estão a trabalhar com crianças e com adolescentes que

requerem o máximo da sua atenção e que apenas aceitando o erro estarão a formar grandes
homens.
Aos Ex. Alunos recordar que têm a responsabilidade adicional de ser embaixadores do IPE para
o resto das suas vidas, têm a responsabilidade de ser embaixadores dos valores que fazem
cada vez mais a diferença na Sociedade e que em nenhum momento podem esquecer os
mesmos, pois no dia em que isso aconteça perderão o valor adicional que representa terem
sido alunos desta casa.
Aos alunos graduados reforçar que ser aluno graduado é saber liderar pelo exemplo; é saber
transmitir com máxima paixão e humildade; é manter grande capacidade de resiliência de
forma a ultrapassar os obstáculos que diariamente surgem numa casa como o IPE – hoje, como
nos seus 100 anos de existência e como terão de ser vencidos nos próximos 100. É saber
aceitar com orgulho e elevado sentido de responsabilidade a nova missão que lhes foi confiada
e para a qual foram eleitos entre outros candidatos. Que também esta, contribui desde logo
para a vossa formação no sentido da liderança, que mais tarde encontrareis em ambientes e
cenários bem mais complexos sejam eles numa empresa sejam eles no âmbito militar.
Aos alunos mais velhos nunca esqueçam que ser aluno mais velho é antes de tudo ser capaz de
respeitar os alunos mais novos, ser capaz de incutir os valores do IPE, ser capaz de ajudar os
alunos que tenham mais dificuldades de adaptação a esta casa. Serão sempre recordados
pelas coisas positivas que ajudaram a construir e não por tentarem perpetuar as tradições que
deixaram de fazer sentido na Sociedade em que vivemos. Ter capacidade de adaptação à
mudança é fundamental e hoje o que é importante é incutirem a todos os alunos mais novos
uma capacidade de estudo que traga melhores resultados, uma capacidade física que ajude a
criar atletas competitivos na sua disciplina, e os valores que farão a diferença pela positiva.
Aos Padrinhos que tiveram a coragem de assumir a responsabilidade de ajudar os seus
afilhados a ultrapassar com sucesso mais esta etapa das suas vidas, que sejam seus padrinhos
para sempre e que os ajudem a encontrar soluções para vencerem com sucesso todos os
obstáculos.
Estou certo que a Direcção do IPE, Encarregados de Educação, Professores e demais
Funcionários, Militares, Associação dos Pupilos do Exército, Ex. Alunos e acima de tudo os
alunos continuarão a trabalhar em conjunto para elevar bem alto a razão da criação desta casa
em 1911 - formar cidadãos exemplares para servir a Pátria, que destaco, fundada na República
numa altura conturbada do “nosso” Portugal e na qual o General Correia Barreto seu fundador
se diferenciou e transmitiu essa originalidade a esta casa tão bela e tão ridente.
Criticar sempre foi e será fácil de fazer, ajudar a construir será sempre o mais difícil de
conseguir e apenas estará ao alcance de poucos. Mas deixar de dizer mal de forma gratuita e
de dizer mal nos fóruns errados está ao alcance de todos. Todos temos direito à opinião, mas
no local certo, no tempo certo, e sempre com a máxima frontalidade. Caso todos sejamos

capazes de mudar a nossa atitude para uma atitude mais construtiva estaremos a ajudar o IPE
e a nossa Pátria.

A atitude fará sempre a diferença, e ser pilão uma vez significa ser pilão para sempre, pois
Querer é e será sempre Poder.
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