COOPERATIVA PORTUGUESA DE ENSINO EM ANGOLA, C. R. L.
ESCOLA PORTUGUESA DE LUANDA – CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA - CELP

À COMUNIDADE EDUCATIVA

A Cooperativa Portuguesa de Ensino em Angola, CRL e a Escola Portuguesa de Luanda, Centro de Ensino e Língua Portuguesa, CELP, têm o grato prazer de assinalar o seu
34.º aniversário, cumprido hoje, dia 5 de outubro de 2020.
Esta data é particularmente importante para toda a comunidade educativa não só pela
celebração do 34.º aniversário, mas também em virtude de coincidir com as comemorações
da Implantação da República, em Portugal, com o Dia Internacional do Professor e com o
Dia do Diploma.
Na impossibilidade de realizar a habitual cerimónia comemorativa devido às restrições
impostas pela situação de pandemia, não podíamos deixar de, de alguma maneira, celebrar
esta data, deixando a todos os que têm contribuído para o crescimento desta grande instituição, os nossos sinceros agradecimentos: aos professores, aos pais e encarregados de
educação, aos sócios da Cooperativa, aos funcionários da escola, o nosso abraço e vivo
reconhecimento.
Há motivos de sobra para estarmos juntos, e, embora à distância, testemunharmos o
nosso orgulho e carinho aos alunos que no ano letivo de 2019/2020 alcançaram resultados
que os colocam nos Quadros de Mérito e de Excelência da escola. Estes alunos representam o melhor que a escola tem e são, simultaneamente, a materialização da qualidade do
ensino que a escola presta e do sucesso do projeto que iniciámos há 34 anos! A todos
desejamos um brilhante futuro e que o seu exemplo inspire muitos mais.
A toda a comunidade, o nosso muito obrigado, esperando poder continuar a contar com
o vosso imprescindível apoio.

Luanda, 05 de outubro de 2020

O Presidente do Conselho de Administração da CPEA
A Direção da Escola Portuguesa de Luanda
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