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Duas das nossas finalistas do BAC 
obtiveram a « Bourse Excellence 
Major” de l’AEFE : 

                            
 Alexandra Pinto             Maria Miguel Cunha   
 
           As alunas Alexandra Oliveira Pinto (Tle ES) e 
Maria Miguel Cunha (Tle S) Obtiveram a « Bolsa 
Excellence-Major », atribuída pela AEFE, que financiará 
os seus estudos em França nos próximos 5 anos, 
podendo, assim, realizar os seus sonhos. 

 
Qual é a vossa escolha de Orientação para o próximo ano? 
Maria: Eu quero continuar os meus estudos em França na 
« classe preparatória” do INP Grenoble para entrar numa 
escola de Engenharia da rede INP ou o INSA Lyon, que me 
permitirá, após os meus estudos, trabalhar em investigação, 
na área Ambiental, na Energia ou na Saúde. 
Alexandra: Após a 2nde, embora eu não estivesse muito 
segura, o meu sonho era poder entrar em Sciences Po. 
Após ter apresentado a minha candidatura no início do ano, 
soube em março que o campus Euro-latino-americano do 
“Collége Universitaire de Sciences Po (em Poitiers) me tinha 
aceitado. 
 

Qual foi o objetivo profissional que vos levou a fazer essa 
escolha? 
Maria: O domínio do Desenvolvimento sustentável é muito 
atrativo para mim. Na realidade, investigar novas fontes de 
energia renovável, para alimentar uma população que 
cresce incessantemente, é um sonho para mim.  
Alexandra: Tal como a Maria Miguel, tudo que diz respeito 
ao Desenvolvimento sustentável e Meio Ambiente me 
interessa muito, essencialmente no domínio das políticas e 
da gestão dos recursos. Para além disto, gostaria de um dia 
poder trabalhar no seio da União Europeia. 
 

Podem dar-nos algumas informações acerca das Escolas de 
Engenharia e de Ciências Políticas? 
Maria: O INSA foi a Escola de Engenharia que mais me 
agradou, pelo seu pendor pela dimensão Internacional. Esta 
Escola incita os alunos a seguirem percursos internacionais 
ou diplomas duplos e acolhe muitos alunos estrangeiros. 
Podemos encontrar 40 especialidades de Engenharia, nos 9 
pólos do INSA, o que me permitirá analisar bem cada 
vertente e nas melhores condições (laboratórios de 
investigação de ponta…). 
Alexandra: A formação do «  Collège Universitaire de 
Sciences Po Paris » é desenvolvida em  : Reims, Dijon, Le 
Havre, Menton, Paris, Nancy e Poitiers. Para integrar 
Sciences  Po, tive de utilizar um procedimento internacional, 
quer dizer, tive de organizar um dossiê que, após ter sido 
submetido à análise de um Júri, me deu acesso a uma 
entrevista, que decorreu em Lisboa e que definiu a minha 
admissão. Em Sciences Po, os dois primeiros anos são 
generalistas e o terceiro ano será feito obrigatoriamente no 
estrangeiro. 

A Sciences Po, les deux premières années sont très 
générales, la troisième année a lieu obligatoirement à 
l'étranger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
       
                          
 

 
 
 
 
Estamos orgulhosos dos nossos alunos! 
 
Pelo 3º ano ano consecutivo, todos os alunos do “ Lycée 
Français International de Porto“ obtiveram o seu Bac. Dos 
36 alunos, 26 tiveram uma menção : 

  27.7% de menções TB 
          22.2% de menções  B 
        22.2% de menções  AB 

Os resultados mostram bem o esforço de alunos e 
professores, para um sucesso que é, sem dúvida, 
excecional!   
 
Parabéns a todos! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sucesso a 100%  
Foi um Sucesso total para os nossos alunos de 
« troisième ». 
 76,3% de menções, das quais 56% de menção B e TB 

 

Parabéns a alunos e professores ! 
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O desafio de 4 línguas! 
 
Gonçalo Leão acaba de obter o seu 
« baccalauréat scientifique » com 
uma média global excepcional e 
raríssima de 20/20. O sucesso de uma 

entrada já durante o decurso do plano de estudos do Lycée 
Français International de Porto que o leva à FEUP (Engª 
informática e computação). 
 
Após o início da escolaridade num estabelecimento bilingue 
português /inglês até ao 7º ano de escolaridade, o Gonçalo fez a 
escolha, juntamente com os seus pais, de frequentar o nosso Liceu 
no 8º ano. Sendo a sua mãe antiga aluna do LFIP, este fator teve 
um papel importante na escolha deste projeto. Mas, ao entrar 
para a classe de 4ème, o Gonçalo viu-se confrontado com uma 
dificuldade suplementar- a aprendizagem de mais uma língua- o 
alemão. 
 
Recordando os primeiros dias no LFIP, Gonçalo confessa que não 
compreendia o que os professores e colegas diziam… e respondia-
lhes com a única frase que sabia na altura: « qui se passe ? » 
(Abrev. de “qu’est-ce qui de passe?”). 
 
A descoberta da literatura francesa, com o « L’Avare » de Molière, 
foi para ele uma carga de trabalhos que o surpreendeu no início. 
Gonçalo lembra : «  Com estas 2 novas línguas, confundia muitas 
vezes o francês com o alemão e o inglês. Ainda hoje me pergunto 
como consegui desembaraçar-me! Contudo, se voltasse a ter de 
escolher esta opção, fá-lo-ia sem hesitar. » Acerca do que o LFIP 
lhe proporcionou, afirma sem hesitar: « Uma riqueza cultural e 
pessoal importante. Estamos sempre em contacto com a nossa 
cultura, mas usamos as várias línguas para nos exprimirmos. Para 
mim, há um outro fator importante para o nosso sucesso e 
motivação, que é a relação que mantemos com os professores. 
Claro que fico satisfeito por ter bons resultados, mas esta é 
também uma forma de mostrar gratidão aos professores pelo seu 
trabalho, e não os desiludir!”  
 
 Acerca do seu método de trabalho, Gonçalo afirma : «não tenho 
um método especial, faço os trabalhos de casa e faço uma revisão 
das matérias regularmente. Este trabalho de revisão da matéria 
dada ajuda-me a compreender melhor as noções que os 
professores nos transmitem. Estar atento e ser participativo nas 
aulas é indispensável! Gonçalo continua: ”Inicialmente, estudava 
simultaneamente as matérias do programa francês e as do 
português, mas logo dei conta que isso não era necessário, apesar 
de pequenas diferenças entre os dois programas. Estou certo que 
não terei qualquer dificuldade na minha entrada na FEUP e que o 
meu sonho de ser Engenheiro Informático está ao meu alcance”. 
 
 Gonçalo, damos-te os parabéns pelo resultado excecional que 
conseguiste e fazemos votos para que tenhas o maior sucesso na 
continuidade do teu projeto de estudos! 

 
 
 
 
 

Une option Internationale : 
Nieves Carbon : les critères d’un choix exigeant. 

    

         
 
Nieves escolheu uma formação em Hotelaria numa Escola 
International que possui vários estabelecimentos na Europa : 
Madrid, Bordeaux, Nîmes, Lyon, Paris, Bruxelas, Suíça, Istambul, 
Moscovo, Tel-Aviv, … 
 
O modelo de ensino das Escolas Vatel assenta sobre uma aliança 
equilibrada entre a teoria universitária e a experiência 
profissional. 
    
-Com tomaste consciência desta opção de Hotelaria? 
  Quando estava na 3e fomos de férias em família e aí tomei 
consciência de que, tal como a empresas de produção industrial, 
existia igualmente nos hotéis toda uma organização sincronizada 
sem que o cliente de dê conta disso. 
Isso interessou-me muito. Para além disso, achei interessante 
encontrar diariamente pessoas diferentes (num ambiente 
supostamente relaxado, pois eles estão, na maioria das vezes, de 
férias). 
 
-Consultaste outras Escolas de hotelaria? O que é que te levou a 
optar pela  VATEL?  
Efetivamente há diferentes “Grandes “ Escolas de Gestão 
Hoteleira. As mais reputadas internacionalmente são também as 
mais caras e, ainda que uma delas tivesse aceitado a minha 
candidatura, acabei por fazer a opção pela Vatel, pois acho que 
ela corresponde melhor à minha personalidade 
Vatel possui várias Escolas em França, na Europa e no Mundo. 
Atendendo às minhas origens espanholas, poderia, por razões 
diversas, candidatar-me à de Madrid. Contudo, eu também sou 
francesa e não conheço, por assim dizer, este país. Bordéus é uma 
cidade estudantil, muito humanizada, tal como o Porto, e também 
de fácil acesso a partir de Portugal.  
 
-Sentes-te preparada para este "desafio"? 
Sim, penso que a formação que recebi no LFIP cobre largamente 
as exigências necessárias para entrar nesta Escola, e como esta é 
uma escolha real, estou muito entusiasmada e motivada para 
começar. Acresce que, neste domínio, o conhecimento das línguas 
é muito valorizado e, nesta área, levo também um capital 
importante.  
A maior dificuldade penso que será conseguir um nível de 
excelência e a perfeição exigidas pelos hotéis de prestígio (mas 
também serei formada para isso) e, sobretudo, o facto de, nas 
primeiras semanas, me encontrar sozinha e ter de gerir uma 
quantidade de situações práticas, que até ao momento estava 
habituada a ter resolvidas. 
 
Nieves, desejamos-te muito sucesso no prosseguimento da tua 
formação. Pode ser que, um dia destes, possamos ser acolhidos 
pelo teu sorriso num hotel, onde iremos passar umas merecidas 
férias. 


