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Exma. Sr.ª Presidente do Conselho Geral do Politécnico de 

Lisboa, Prof.ª Ana Maria Bettencourt 

Digníssimos Membros do Conselho geral do IPL 

Exmo. Sr. Director da Escola Superior de Música de Lisboa, 

Prof. Miguel Henriques 

Exmo. Sr. Provedor do Estudante Prof. Trindade Nunes 

Exmo. Sr. Presidente da Junta de Freguesia se S. Domingos 

de Benfica, Dr. António Cardoso 

Exmos Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Fundação 

das casas de fronteira e Alorna, D. José de Mascarenhas 

Exmo. Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos, 

representado pelo Eng. António Lousada 

Exmo. Sr. Administrador da fundação Luso Americana para 

o Desenvolvimento, Dr. Michael Baum 
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Exma. Sr.ª Directora da Full Bright, Dr. Otília Reis 

Exmos. Membros da Agência de Avaliação e Acreditação 

do Ensino Superior, Professores Madalena Fonseca e 

Armado Pires 

Exmo. Sr. Director da Instituição Particular de 

Solidariedade Social, Vale de Acór – Padre Joaquim Pedro 

Quintela. 

Exmos. Presidentes e Directores das Escolas e Institutos do 

Politécnico de Lisboa 

Exmo Presidente da Federação Académica de Lisboa, Dr. 

João Rodrigues 

Exmo. Sr. Presidente da Associação Desportiva do Ensino 

Superior de Lisboa, Dr. Gonçalo Rosmaninho 

Exmo. Sr. Presidente da Federação Académica do 

Politécnico de Lisboa, João Ferreira 
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Exmos. Presidentes das Associações Académicas das 

nossas Escolas e Institutos 

Caros Colegas 

Minhas Senhoras 

Meus Senhores 

 

É com satisfação que o Politécnico de Lisboa, com a 

colaboração da sua Escola Superior de Música, oferece 

este Concerto de Natal à academia e aos seus convidados. 

Assim, gostaria de iniciar estas minhas breves palavras 

com um profundo agradecimento à Direcção desta Escola, 

ao seu corpo docente, discente e técnicos pelo empenho e 

disponibilidade com que nos presenteiam com as mais 

variadas realizações musicais que expressam o trabalho 

realizado ao longo do ano letivo. 
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Hoje, neste Concerto de Natal teremos a apresentação da 

Orquestra de JAZZ da ESML. Aos intérpretes, alunos desta 

escola e ao diretor desta orquestra Prof. Pedro Moreira o 

meu muito obrigado. 

Caros Convidados 

Caros Colegas 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

O Natal é comemorado especialmente pela comunidade 

cristã como sendo a festa da família, no entanto, é 

respeitado por outras culturas e crenças religiosas. 

Deve ser, sobretudo, um tempo de manifestação e 

expressão da solidariedade através da partilha e da ajuda 

ao próximo, embora, nos tempos que correm e no espaço 

profano, seja muitas vezes confundido como um mero 

ritual e como a expressão do consumismo. 
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Naquilo que me parece importante associar à quadra 

natalícia, a solidariedade, e, da minha parte sem qualquer 

intenção de manifestação religiosa não posso, não devo, e 

não o quero fazer – contamos este ano com a presença da 

Associação Vale de Acór do Concelho de Almada, uma IPSS 

que muito tem feito em prol da reabilitação de pessoas 

com dependências não apenas no Natal, mas durante todo 

o ano e quando as pessoas precisam. 

É em tempos, ou em situações de maior dificuldade, 

quando mais apreciamos das ajudas que nos possam ser 

dadas, por mais singelas que possam ser. 

Todos somos poucos para ajudar a construir uma 

sociedade mais justa e fraterna, onde cada qual seja 

respeitado e possa contribuir, com o seu trabalho, para a 

construção de um país mais próspero e inclusivo. 
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Porque neste concerto estão presentes alunos oriundos 

dos mais variados países estrangeiros, dirigir-lhes-ei 

algumas palavras em língua inglesa. 

My Dear international students, 

I would like to express my gratitude for your participation 

in this event. 

Joining us in this Concert, and sharing with us your home 

Christmas cooking recipes, let us feel, at least for today, a 

large and multicultural family. I would like that this feeling 

can be present all over your stay with us. 

All the IPL academic community wishes you a good stay 

and an excellent experience in the city of Lisbon.  

Thank you for being and studying in the Polytechnic of 

Lisbon. 

I wish you all, merry Christmas and a Happy New Year. 
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Novamente em Portugês. 

Uma Quadra Natalícia vivida em paz, harmonia e com 

alegria são os nossos votos. 

A Direcção do Politécnico de Lisboa deseja a todos vós e 

aos vossos familiares um Bom Natal e um Feliz Ano de 

2019. 

Muito Obrigado pela vossa presença, 

Disse. 

Elmano Margato 

Lisboa 03 de Dezembro de 2018 


