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Uma história com 120 anos
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editorial 
João Gomes Diretor pedagógico

Desde a sua origem, em 1898, que o Valsassina tem por missão promover o 
sucesso educativo dos seus alunos, num processo sequencial e articulado dotan-
do-os de conhecimentos e competências que lhes permitam dar continuidade 
aos seus percursos formativos e integrar-se ativamente na sociedade, exercendo 
uma cidadania consciente e responsável.

Ao longo dos últimos 120 anos foram muitas as mudanças 
ocorridas em Portugal e no mundo e que necessariamente se 
refletiram nos modelos de ensino e de aprendizagem adota-
dos no Valsassina. 

Em 1898, Portugal tinha 5 milhões de habitantes, 74% dos 
quais eram analfabetos. Viviam-se tempos conturbados: a 
monarquia apresentava sinais de desgaste. O movimento da 
Geração de 70 agitara a sociedade da época e os poderes es-
tabelecidos, mostrando o atraso de Portugal em comparação 
a outros países da Europa, principalmente a França, protago-
nizando uma autêntica revolução cultural no País.

Desde então, o país abdicou da monarquia, estabeleceu 
uma república, assistiu a duas guerras mundiais, passou por 
um longo período de 48 anos de ditadura, por uma Guerra 
colonial e por uma revolução, aderiu à União Europeia e ado-
tou o Euro como moeda. Entrámos no século XXI confronta-
dos com novos problemas e desafios a vários níveis. Vivemos 
agora num mundo globalizado, na era da digitalização e da 
sociedade em rede, do conhecimento e da informação. Com 
as novas gerações a nascerem sob o impacte das novas tec-
nologias digitais, que modelam a sua visão da existência e do 
mundo. 

Neste contexto, a missão da Escola também se alterou. Em 
Educação: Um tesouro a descobrir elaborado, no final da dé-
cada de 1990, pela “Comissão internacional sobre Educação 
para o século XXI”, defende-se que é papel da escola preparar 
os alunos para “entrar na vida, com capacidade para interpre-
tar os factos mais importantes relacionados quer com o seu 
destino pessoal, quer com o destino colectivo” cabendo-lhe 
ensinar a aprender a conhecer, a fazer, a ser e a viver juntos. 

Esta edição especial da Gazeta Valsassina é dedicada à 
história dos primeiros 120 anos do Colégio. Fundado com 
o propósito de não limitar a educação ao ensino mas com-
plementá-lo pelos conhecimentos da vida nos seus múltiplos 
aspetos (nas Ciências, nas Artes, nas Letras, no Desporto e 
na Área social), desde 1898 que o Colégio mantém a tradição 
de uma instituição educativa de cariz familiar, com uma forte 
ligação aos seus fundadores e com um projeto educativo só-
lido de base humanista. No respeito pelo lema do Valsassina 
per ardva surgo (“aprender pela dificuldade”), a marca do rigor 
e da inovação tem sido uma constante. 

Em 1948, Frederico César de Valsassina referia no Manual 
do Aluno que Um curso é uma fortuna que os pais entregam aos 
filhos. (…). O saber acompanhar-vos-á por todo o Mundo. (…) 

Setenta e um anos depois, o seu conteúdo continua a mos-
trar-se pertinente. Mas como educar perante o mundo atual? 

Um mundo que é também multicultural e que exige abrir 
portas para uma aliança de culturas, promover o diálogo in-
tercultural e inter-religioso; que aponta para problemas eco-
lógicos que exigem a mobilização de esforços para fazer face 
às alterações ambientais, quando o planeta está em risco e a 
Humanidade pode deixar de ter futuro. 

Ao pensar em cidadãos do século XXI, é importante ter 
em atenção que, atualmente, os saberes devem integrar co-
nhecimentos, capacidades, atitudes e estratégias. Devem 
ser orientados para a ação e ter como base Educar para uma 
consciência cidadã. Pensar em cidadãos do século XXI cor-
responde a pensar no futuro do planeta, em termos sociais 
e ambientais. Este depende da formação de cidadãos com 
competências e valores não apenas para compreender o 
mundo que os rodeia, mas também para procurar soluções 
que contribuam para nos colocar na rota de um desenvolvi-
mento sustentável e inclusivo. 

No respeito pela tradição do Valsassina, é cada vez mais 
importante inovar e procurar estratégias pedagógicas que 
desenvolvam nos alunos as competências para se adaptarem 
e trabalharem de forma colaborativa, demonstrando capaci-
dade para resolver problemas, inteligência emocional e cria-
tividade. Mas também que revelem competências em domí-
nios variados, ao nível das novas tecnologias, no domínio de, 
pelo menos, uma língua estrangeira (com destaque para o 
Inglês), do sentido crítico, do trabalho de projeto. E ainda a 
capacidade de ser pró-ativo, de saber expor, publicamente, 
as suas ideias e opções e ter uma visão e sensibilidade ar-
tísticas. 

É a olhar para o futuro que reforçamos o nosso compro-
misso na procura de novos horizontes de inovação peda-
gógica, na Educação pela Arte, na Educação Ambiental e na 
Experimentação, na Educação para a Cultura e para os Valo-
res, na Responsabilidade Social e na Promoção de um ideal 
desportivo. 

É com empenho e entusiamo que toda a comunidade está 
mobilizada em reforçar o investimento na educação e na 
aquisição de competências, tendo em vista o crescimento 
equilibrado dos nossos alunos, cada um com a sua personali-
dade própria e com valores sociais e éticos. 

Que nos próximos 120 anos o Colégio Valsassina con-
tinue a ser uma “escola aberta ao mundo” com uma forte 
dimensão humana e um espírito de família, uma esco-
la de referência europeia, entre as melhores escolas do 
país.

Que nos próximos 120 anos o Colégio Valsassina con-
tinue a ser uma segunda Casa (um grande lar onde o filho 
tem afectos de pai e carinhos de mãe), um espaço onde os 
alunos sejam, acima de tudo, FELIZES.

“… um projeto educativo sólido 
de base humanista.” 
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COLégIO VALSASSInA 
120 anos de história a olhar para o futuro…

… … …
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Pelos 120 anos do Valsassina:  
uma Escola Completa para aprofundar 
saberes, abrir horizontes e continuar  
a “aprender pela dificuldade”
Manuel V. Heitor Aluno do Colégio entre 1961 a 1975

É neste âmbito que interessa sobretudo considerar que num contexto de cres-
centes e contínuas mutações sociais, económicas e tecnológicas, a reivindicação 
para a promoção de uma “cidadania moderna” deve ser compreendida sobretudo 
em termos do processo de aprendizagem, e não apenas num inventário de ma-
térias ou de prioridades, ou de um “show-room” de novas tecnologias. Interessa, 
assim, compreender a forma como o Valsassina promove a “formação integral”, so-
bretudo no que respeita à necessidade de conciliar o desenvolvimento de compe-
tências “estruturantes”, naturalmente na língua escrita e falada, na matemática ou 
na história, com competências sociais e a capacidade de pensar e de empreender.

Deste modo, o diálogo, que os meus bisavós lançaram há 120 anos e que os 
meus avós, pais e irmãos têm promovido, passa por encarar uma cidadania com-
pleta, para a qual a educação é naturalmente um direito, e aprender um dever 
moral. Mas um dever que pressupõe esforço!

Há pouco mais de cem anos, pelos dez anos do Valsassina e nas vésperas da 
revolução Republicana, João de Barros1 escrevia que “(…) os nossos rapazes não 
têm carácter, visto que lhes falta a força de vontade, e uma orientação firme que 
lhes permita triunfar na vida. Todo o esforço do professor deve ser no sentido de 
os tornar verdadeiramente e completamente homens.”

A República veio, efetivamente, introduzir em Portugal uma nova ideia de escola 
e novas formas de pensar a educação e o desenvolvimento de competências, par-
ticularmente orientada para a consciência cívica do cidadão. É então que António 
Sérgio2  nos diz que “sem o método, sem a experiência, sem a investigação original, 
não poderemos substituir o livro de fora; e, portanto, em vez de lhe amaldiçoar os 
livros, copiai antes do estrangeiro o laboratório, o método científico, o ardor na 
pesquisa, o espírito novo; manejai a realidade diretamente, que as ideias originais 
vos virão depois.”

Passados 120 anos da fundação do Valsassina, 50 anos depois do Homem ter 
pisado a Lua e na eminência de chegar a Marte e quando a internet já mobiliza 
populações e acelera revoluções por todo o mundo, será que podemos falar numa 
“Escola Completa” para aprofundar saberes e abrir horizontes às novas gerações? 
E, neste contexto, qual a atualidade e o significado do lema em que o Valsassina 
foi fundado de “aprender pela dificuldade” (i.e., “per ardva surgo”), sobretudo 
face aos desafios dos mercados que emergem, ou dos hábitos de consumo acele-
rados que invadem as nossas rotinas diárias, ou mesmo das imagens aterradoras 
com que nos defrontamos perante écrans de televisão que constantemente nos 
mostram as rotinas do “mal”?

E como transformar esse esforço de aprender na capacidade de empreender?
Este é o desafio que tem levado a família Valsassina, ao longo de cinco gerações, 

a pensar e praticar um projeto educativo para os mais novos, com o contributo de 
pais e educadores, para lhes abrir horizontes, estimulando a imaginação, o espírito 
de iniciativa e a cultura científica, de uma forma que os leve a apreender concei-
tos que fomentem sociedades criativas. É neste processo que a compreensão dos 
princípios do desenvolvimento da ciência moderna, juntamente com a necessária 
compreensão de valores sociais e éticos essenciais a uma sociedade mais justa e 
equilibrada, condicionam a Escola e o projeto educativo do Valsassina. E, portan-
to, os valores para os quais temos de compreender a forma de educar as futuras 
gerações. 

Sabemos hoje que todos os processos de apropriação de conhecimento seguem 
a metáfora antiga de Homero e a viagem de regresso de Ulisses a casa, a qual é 
também a Odisseia do conhecimento: a obrigação de uma nova viagem, estimu-
lando e recriando a memória, construindo as lições da experiência e colocando à 
prova o conhecimento anterior que logo se esquece e se supera: uma viagem, um 
regresso, uma nova partida.

Mas hoje vivemos novos desafios e grandes oportunidades. O processo acelera-
do de transição digital induzido pelo crescimento explosivo da internet e das redes 
sociais nela suportadas, juntamente com uma crescente e exigente mobilização 
de esforços para fazer face às alterações climáticas que a todos nos afetam e à 
necessidade de estimular o desenvolvimento económico, reduzindo as desigual-
dades que continuam a persistir nas nossas sociedades, exigem a procura cres-
cente de novos conhecimentos para incorporação em processos de decisão. São 
fenómenos emergentes que obrigam a rever e possivelmente a ampliar os modos 
de difusão e apropriação do conhecimento.

É neste contexto que a produção e a apropriação social dos saberes passa cres-
centemente pela necessidade de rever mapas comportamentais e de formação de 
atitudes, devendo inclusivamente permitir a antevisão de narrativas inovadoras na 
educação, designadamente em termos de metodologias de "aprendizagem basea-
da em projeto" e das práticas de experimentação, tão bem endógenas ao projeto 
educativo do Valsassina.

Partilhar com os outros a sede e a fome de saber, e fazer com eles o difícil e 
permanente caminho da experiência tem sido o papel do Valsassina que temos de 
continuar a reforçar,... num jardinzinho banhado de luz, com afetos de Pai e carinhos 
de Mãe!

1 João de Barros (1908), A Escola e o Futuro, p.36.
2 António Sérgio, Educação Cívica, 1984 (1915, 1ª edição), p. 23.

“… necessidade de conciliar 
o desenvolvimento de 

competências “estruturantes”, 
naturalmente na língua escrita 
e falada, na matemática ou na 

história, com competências 
sociais e a capacidade de pensar 

e de empreender.” 

“… estimulando a 
imaginação, o espírito 
de iniciativa e a cultura 
científica…” 

“… a produção e a apropriação social dos saberes passa crescentemente pela 
necessidade de rever mapas comportamentais e de formação de atitudes, 
devendo inclusivamente permitir a antevisão de narrativas inovadoras na 
educação, designadamente em termos de metodologias de "aprendizagem 
baseada em projeto" e das práticas de experimentação, tão bem endógenas  
ao projeto educativo do Valsassina.” 

Programação (1.º ciclo)

Fórum das profissões (Orientação vocacional, 9.º ano) Aula aberta de Expressão Plática (2019)

120 anos depois, os alunos do Colégio visitam o prédio da Rua de 
Santa Marinha, onde funcionou o Valsassina em 1898 

(novembro 2019)

Concerto no espaço-Quinta para os alunos do Jardim de Infância (2019)

Alunos do 10.º ano em estágio (Programa 
“A minha primeira experiência no mundo do 
trabalho”)

Horta biológica (Jardim de Infância)



A história do Colégio começa em 1898, 
no final de uma década agitada a nível mun-
dial, marcada pela Guerra hispano-ameri-
cana. Este conflito traduziu-se na primeira 
grande vitória militar dos Estados Unidos 
sobre uma potência estrangeira, marcando 
de vez a decadência espanhola como po-
tência mundial. Esta vitória catapultou os 
Estados Unidos para o primeiro plano das 
disputas políticas globais.

Carlos I era, na altura, o rei de Portugal. O 
seu reinado (1863-1908) foi marcado por 
acontecimentos que anunciavam o fim da 
monarquia, como o Ultimato Inglês, revol-
tas no ultramar e a revolução republicana. 
Dotado de uma personalidade multifaceta-
da, D. Carlos era apaixonado pelo mar e pelo 
seu estudo, assim como pela pintura. Na sua 
presença, foi inaugurado, a 20 de maio de 
1898, o Aquário Vasco da Gama, onde se 
encontra desde então parte do seu espólio.

Em Portugal sofria-se (ainda) as conse-
quências da crise política causada pelo Ul-
timato Inglês, a agitação da recente campa-
nha de Moçambique que culminara com a 
prisão de Gungunhana, e a crise económica 
inerente a tempos de convulsão. 

Nesta altura, Portugal tinha 5 milhões de 
habitantes, 74% dos quais são analfabetos. 
Nesta altura, a instrução das populações 
ganhava uma importância crescente, devi-
do principalmente à contestação da Lei de 
1895, que retirava aos analfabetos o direito 
de voto.

É neste contexto que nasce o sonho de 
criar uma escola. Este sonho foi concretiza-
do em 1898, quando a Professora Suzana 
Duarte fundou uma pequena escola primá-

• Os alemães Bayer e 
Elberfeld preparam pela 
primeira vez, em estado 

puro e estável, a aspirina. 

• Primeira emissão 
radiofónica, a partir  

da estação experimental 
de Brant Rock,  

no Massachusetts. 

• Na Noruega, as 
mulheres que pagavam 

impostos tiveram direito 
de voto. É o primeiro caso 

na Europa. 
• Emitida a primeira 

mensagem telegráfica 
sem fios, de Marconi.

• O norte-americano King 
Camp Gillette apresenta  
a máquina e as lâminas  

de barbear. 

• Picasso pintou o quadro 
Les Demoiselles d’Avignon, 

obra decisiva para a 
estética Cubista.

• O Congresso dos EUA 
aprova o Immigration Act.

• Os irmãos Lumière 
(Auguste e Henri), 

conseguem, pela primeira 
vez, fotografias coloridas 

destinadas ao grande 
público.

• Os irmãos Wright 
realizam o primeiro voo 
controlado da história 
com um aparelho mais 

pesado do que o ar.
• É fundado em Madrid, 
Espanha, o Athletic Club 

de Madrid.

• Terramoto atinge  
as regiões de Benavente, 

Salvaterra de Magos  
e Samora Correia.

• Louis Blériot realiza  
a primeira travessia aérea 

da Mancha.           

• Criada a marca  
Pepsi-Cola.

• Pierre e Marie Curie 
descobrem o polónio  

e o rádio.
• Criado o Aquário Vasco  

da Gama, pelo Rei  
D. Carlos. 

• Abertura do 
animatógrafo Salão Ideal, 
em Lisboa. A primeira sala 

de cinema em Portugal.
• Início da instalação  
e consumo eléctricos,  
em casas particulares  

em Lisboa. 
• Criado o Sport Lisboa 
(ou Grupo Sport Lisboa), 

um dos antecessores  
do Sport Lisboa e Benfica.

• A taxa de analfabetismo 
em Portugal é de 74% 

(dados do Censo).
• Portugal tem 5 milhões 

de habitantes.
• Portugal participa  

na Exposição Universal 
de Paris.

• Freud escreve a 
Interpretação dos Sonhos.

• José Holtreman 
Roquette (conhecido 
como José Alvalade) 

funda o Sporting Clube  
de Portugal.

• O parlamento finlandês 
atribuiu o direito de voto 

a todos os homens  
e mulheres com mais  

de 24 anos.

• Ivan Pavlov apresenta 
a noção de reflexo 

condicionado.
• George Méliès 

apresenta o filme Viagem 
à Lua, com 16 minutos.  

É o primeiro filme  
de ficção científica. 

• Lançamento do Modelo 
T, da Ford, na sequência 

da sua política  
de baixos preços.

• Louis Bréguet constrói  
o primeiro helicóptero. 
• Maximo Gorki publica 

A Mãe.

ria, na rua de Santa Marinha, na freguesia 
da Graça, em Lisboa. Esta pequena escola 
situava-se numa fração de um “prédio de fei-
tio nobre e modesto, que pertenceu à Marque-
sa de Pomares”1.

A 12 de dezembro de 1907 Suzana Duar-
te casou com Frederico César Ramos Mon-
tecembra de Valsassina (que na altura tinha 
23 anos), igualmente professor. Desta união 
cresceu a vontade de estender o serviço da 
escola original ao curso liceal e, progressiva-
mente, ir aumentando a dimensão das suas 
instalações. 

A então Escola Primária foi alargada ao En-
sino Liceal para a preparação individual de 
alguns alunos. Contudo, este alargamento 
não era suficiente para as ambições e para 
a visão de Frederico César Valsassina e Su-
zana Duarte.

Frederico César de Valsassina com 21 anos (1905)
Suzana Duarte (1905). Professora desde os 18 
anos (1894) e fundadora do Colégio em 1898

Prédio localizado na Rua de Sta Marinha, n.º 5 (novembro de 2019)

Alunos à porta da Igreja da Graça. Suzana 
Duarte é a última da direita na 1.a fila (1898)

1  “Peregrinações de Lisboa”, N. de Araújo, Livro VIII, ed. CML, págs 56-57

1898 
– 

1909

Não nos agradava cristalizar num modesto 
colégio privado.

Frederico César Valsassina, 1948

Do início da história do Colégio, Frederico 
César de Valsassina guardou as memórias 
dos seus primeiros alunos, entre os quais: 
Nuno de Brion (que se tornou Capitão de Mar
-e-Guerra); dois netos do General Adolfo Lou-
reiro, três filhos do Dr. Samuel da Maia (o João 
que se tornou médico e professor da Faculda-
de de Medicina, o Luís, que se tornou enge-
nheiro e o Francisco, que veio a ser advogado).

Frederico César Valsassina, 1948.
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Bem-vindo, Século XX! “Mataram o Rei!” Ensino

A primeira década do século XX é marca-
da por diversos acontecimentos científicos 
de enorme importância, em áreas muito dis-
tintas.

O casal Curie, Pierre e Marie, dois cien-
tistas franceses, descobrem, em 1898, um 
elemento químico a que chamaram radium, 
que revolucionou o mundo da Física e da 
Química, ao aprofundar decisivamente o 
conhecimento da radioatividade.

Albert Einstein, físico alemão, publica um 
artigo científico sobre equivalência massa 
energia, em 1905, onde apresenta uma das 
fórmulas mais famosas do mundo: E=mc2,  
ficando conhecida como a Teoria da Rela-
tividade.

Dois anos antes, em 1903, nos Estados 
Unidos, os irmãos Wright desenvolvem com 
sucesso a primeira máquina voadora mais 
pesada do que o ar, abrindo assim as portas 
para o mundo da aviação.

A data que marca a primeira década do 
século XX, em Portugal, é a de 1 de feverei-
ro de 1908, dia em que um grupo de anar-
quistas leva a cabo um atentado contra o rei 
D. Carlos e o seu filho Luís Filipe, o príncipe 
herdeiro, causando a morte de ambos.

O regicídio arrastaria também o fim do re-
gime monárquico em Portugal. O filho mais 
novo do rei assassinado, D. Manuel, herdou 
o trono, num reinado que iria durar pouco 
mais de dois anos, interrompido abrupta-
mente pela revolução republicana de 5 de 
outubro de 1910. Seria o fim definitivo do 
regime monárquico em Portugal, que durou 
quase oito séculos. 

1901 Publicação de um Decreto de Hintze 
Ribeiro que introduz uma profunda renova-
ção no ensino primário (na altura de 3 anos), 
tornando-o gratuito e obrigatório. 

1905 Reforma do ensino secundário (minis-
tro Eduardo José Coelho. O número total de 
horas de ensino baixou para 26, no curso 
geral, e para 22 no complementar. Serviu de 
referência às reformas posteriores (1918, 
1919, 1921) que se limitaram a pequenas 
alterações. 

1906 Criação do primeiro liceu feminino, 
o Liceu Maria Pia. No início do século XX, 
existiam liceus ou escolas municipais se-
cundárias em 31 localidades do país. 

Livro de registos dos primeiros alunos (1920)
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O primeiro conflito 
mundial

A implantação  
da República

Ensino

A funcionar na Rua de Santa Marinha, a 
Escola Primária e Liceal fundada por Frede-
rico César de Valsassina e Suzana Duarte foi 
registando um número crescente de alunos. 
Como consequência deste crescimento, 
a Escola transferiu-se para Benfica, para 
uma moradia “independente”, já com cursos 
regulares, Primário e Secundário. De acor-
do com Frederico Valsassina, esta moradia, 
embora localizada fora de Lisboa, tinha muito 
mais espaço e capacidade do que o colégio an-
terior. Chamava-se então Escola Moderna e 
abriu no ano de 1914.

Dificuldades decorrentes da Primeira 
Guerra Mundial e das inúmeras limitações 
económicas do país (incluindo a falta de 
apoio dado ao Ensino Particular) conduzi-
ram ao encerramento da escola em 1918.

A escola reabriu no ano seguinte, em 
1919, em Benfica. Nesta data, o Professor 
Frederico César de Valsassina reabriu no-
vas salas de estudo para preparação indivi-
dual de alunos.

O bairro [Benfica] não tinha população 
escolar suficiente para fazer progredir uma 
escola já com encargos pesados de professo-
res e de aluguer de moradia. No entanto, por 
ali conservámos cinco anos, sem que pudesse 
abandonar as minhas lições particulares com 
cujo rendimento satisfazia, por vezes, os en-
cargos que a escola, por si só, não podia su-
portar. A escola chegou a ter uma população 
de mais de 100 alunos, bastante grande para 
o meio onde nos inseríamos. 

Frederico César Valsassina, 1948

Em agosto de 1914, na sequência do 
atentado que vitimou em Sarajevo o arqui-
duque do império austro-húngaro, Fran-
cisco Fernando, e culminando um clima de 
grande tensão entre as principais potências 
europeias, Alemanha e Império austro-hún-
garo, de um lado, e França, Grã-Bretanha e 
Rússia, do outro, teve início um conflito de 
enormes dimensões, que ficou na história 
como I Guerra Mundial.

No conflito, que embora se tivesse desen-
rolado principalmente na Europa, alastrou a 
outros continentes, como África e Ásia, es-
teve envolvido também Portugal, ao lado 
da coligação entre a Grã-Bretanha, França e 
Rússia - a Tríplice Entente-, a que se juntaria 
os Estados Unidos, em abril de 1917, e que 
sairia vencedora do conflito, em novembro 
de 1918.

Embora os números de diversas fontes 
não coincidam, estima-se que a I guerra 
mundial tenha causado entre 10 a 17 mi-
lhões de mortos, entre militares e civis.

A monarquia portuguesa teve o seu fim 
em outubro de 1910, na sequência de uma 
revolta, em Lisboa, que opôs tropas e civis 
armados, partidários do regime republicano 
e forças militares monárquicas.

Ao fim de apenas dois dias, com fogo 
trocado entre as forças republicanas, na 
Rotunda, e o exército monárquico, no Ros-
sio, o conflito terminou com a vitória dos 
republicanos e a consequente rendição dos 
monárquicos.

A República foi proclamada às 9 horas da 
manhã do dia 5 de outubro, pelo dirigente 
republicano José Relvas, na varanda dos Pa-
ços do Concelho de Lisboa, actual Câmara 
Municipal.

Cerca de dois mil militares e civis derru-
baram um regime de quase oito séculos.  

A República permaneceria até aos nossos 
dias, embora com três fases distintas: a I Re-
pública, até 1926; a II República, de 1926 a 
1974 e, finalmente, a III República, de 1974 
até aos nossos dias.

1911 Publicado um decreto, que revoga 
o de 1901, que reorganiza os serviços de 
instrução primária. Criado o ensino infan-
til para os dois sexos e escolas infantis nos 
bairros de Lisboa e do Porto. 

O ensino primário estava distribuído por 
três graus: elementar, obrigatório, com du-
ração de 3 anos; complementar, com dura-
ção de 2 anos e o superior, com duração de 
3 anos. 

Dois conhecidos escritores e pedagogos 
estão por detrás desta reforma, João de 
Barros e João de Deus, este último autor da 
famosa “cartilha maternal”, método de en-
sinar a ler que foi utilizado até aos anos 30. 

Data também de 1911 a criação das Uni-
versidades de Lisboa e do Porto e volta a 
conceder-se a todas as instituições univer-
sitárias a sua tradicional autonomia, dotan-
do-as dos recursos necessários ao seu de-
senvolvimento.

1913 Criadas as Escolas Móveis, para suprir 
a falta de escolas em muitas freguesias. A 
maioria dos alunos ficou-se pela aprendiza-
gem elementar, mais ou menos correspon-
dente à primeira classe.

Criado o Ministério da Instrução Pública. 

O Colégio mudou-se para a Avenida Go-
mes Pereira, primeiro para a “Vila Ibérica” 
e, mais tarde, para a “Vila Luzitânia”, espa-
ços pertencentes ao mesmo senhorio, onde 
funcionaram vários cursos de explicações.

1910 
– 

1919

Anúncio à Escola Moderna (1914)

Escola Moderna (1914)

• Aumento dos postos 
telefónicos de 15 para 6263.

• Decretado o descanso semanal 
“em princípio ao Domingo”.

• Criadas as Universidades de 
Lisboa  e Porto.

• A Universidade de Coimbra era 
frequentada por 1262 alunos, 
sendo cinco do sexo feminino.

• A popiulação portuguesa é de 
6 milhões de habitantes.

• Manuel de Arriaga toma posse 
como Presidente da República 
(exerceu funções entre 1911  

e 1915).

• Fixado por decreto o núme-
ro de horas de trabalho diário.

• Primeiro número  
da revista Orpheu.

• Teófilo Braga toma posse 
como Presidente da República 
(foi um presidente de transi-

ção perante a demissão  
de Manuel de Arriaga).

• Bernardino Machado toma 
posse como Presidente  

da República (exerceu funções 
entre 1915 e 1917).

• Criada a Cruz Vermelha 
Portuguesa.

• Criado o Ministério  
da Instrução Pública. 

• Nos EUA, em Chicago, 
aparece o primeiro 

refrigerador doméstico. 

• Aparições de Fátima.
• Sidónio Pais chefia uma 

revolução que o levará 
ao poder três dias depois, 
assumindo a Presidência  

da República (exerceu funções 
entre 1917 e 1918).

• Publicação da revista 
modernista Portugal Futurista.

• Nos Estados Unidos  
da América entra vigor  

a denominada “Lei Seca”.

• É instituída a jornada das 
oito horas de trabalho para  

o operariado e para  
os empregados do comércio.
• É instituído o Seguro Social 

Obrigatório.
• António José de Almeida 

toma posse como Presidente 
da República (exerceu funções 

entre 1919 e 1923).
• Naufrágio do Titanic.

• Freud escreve Introdução  
à Psicanálise.

• Nos EUA circulavam nas 
estradas 3 milhões e meio  

de veículos. 
• Albert Einstein publica a sua 

teoria da relatividade geral.

• Fernando Pessoa cria o 
heterónimo Alberto Caeiro  

e publica o Guardador  
de Rebanhos.

• Charles Chaplin interpreta  
o seu primeiro filme, Para 

ganhar a sua vida. 

• Termina a 1a guerra mundial.
• Sidónio Pais é assassinado 

em Lisboa.
• Canto e Castro toma posse 
como Presidente da República 
(exerceu funções entre 1918 

e 1919).
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Alunos com a Directora Suzana Duarte (1914)
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O nascimento da URSS

O início da ditadura

Ensino

Em dezembro de 1922, é fundada a 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
– URSS, resultado da guerra civil na Rússia 
entre bolcheviques (comunistas), liderados 
por Lenine, e mencheviques. É, pois, na 
sequência da vitória dos comunistas que é 
formada a URSS, com a unificação das re-
públicas da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e 
Transcaucásia. 

A URSS tem a sua origem na revolução 
russa de 1917, que depôs a monarquia ab-
solutista personificada no czar.

Em 1924, depois da morte de Lenine, 
Josef Stalin assume o poder, que exercerá 
com mão de ferro até 1953, num período 
marcado por grande  repressão e por uma 
política económica desastrosa.  

No período da II guerra mundial, a URSS 
foi aliada dos países ocidentais contra a Ale-
manha e a Itália, tendo sido crucial na vitó-
ria contra o nazismo e o fascismo. 

Em 28 de maio de 1926, uma revolta mi-
litar de elementos nacionalistas e antiparla-
mentares, põe termo a um período marcado 
por grande instabilidade política, associado 
a grave crise económica, na sequência da 
implantação do regime republicano. 

A revolta, com origem em Braga, mas com 
grandes apoios em Lisboa e noutras cida-
des, teve apenas no Porto alguma resistên-
cia. Seria o fim da I República.

Foi implantada uma ditadura militar, o 
parlamento foi dissolvido, instituída a cen-
sura e proibidos os partidos políticos.

A ditadura militar daria origem, em 1933, 
ao Estado Novo, regime autoritário que go-
vernou Portugal até à revolução de 25 de 
abril de 1974, que implantou o regime de-
mocrático. 

1927 Redução da escolaridade primária. 
Extinto o ensino Primário Infantil Superior. 
Os programas são reduzidos à aprendiza- 
gem escolar de base, proíbe-se a coeducação,  
reduz-se o ensino primário, extinguindo-se o 
complementar e as escolas normais superio-
res, e criam-se nas regiões rurais os “postos  
de ensino”, cujos “mestres” – os regentes 
escolares – em muitos casos sabiam apenas 
ler e escrever, sendo-lhes, no entanto, exi-
gida uma comprovada idoneidade moral e 
política. O combate ao analfabetismo deixa 
de ser considerado uma prioridade, já que 
a ignorância da leitura e da escrita evita, 
na perspectiva vigente, a contaminação de 
doutrinas consideradas perniciosas e de-
sestabilizadoras. 

1928 Separação dos sexos nas escolas das 
localidades em que existia mais do que um 
estabelecimento de ensino não superior.

1920 
– 

1929

• Keines publica  
As consequências  

económicas da Paz.
• Sprengler publica  

O declínio do ocidente.

• Publicado o projecto de 
“bases programáticas” do 

Partido Comunista Português.
• “Noite sangrenta”.

• Descoberta de uma vacina 
contra a tuberculose (BCG).
• Descoberta da insulina. 

• Publicado o primeiro número 
da revista Seara Nova.

• Realização do primeiro 
Campeonato Nacional  

de Futebol (1921-1922).

• Publicado em Munique  
o livro Mein Kampf,  

de Adolf Hitler.
• Serguei Eisenstein 
realiza O couraçado 

Potemkine. 
• Bernardino Machado 

toma posse como 
Presidente da República 
(exerceu funções entre 

1925 e 1926).

• Vladimir Zworykin registra a 
patente do tubo iconoscópico, 
para a transmissão de imagens.

• Descobertas as vacinas 
antidiftérica (Ramon e Gleny)  
e tosse convulsa (Madsen). 

• Teixeira Gomes toma posse 
como Presidente da República 

(exerceu funções  
entre 1923 e 1925). 

• Realizada a primeira 
Angiografia cerebral  

por Egas Moniz.
• Publicado o primeiro 

número da revista Presença.
• Descoberta a vacina 

antitetânica por Ramon  
e Zoeller.

• Primeira edição da Volta  
a Portugal em Bicicleta.

• Crash da Bolsa de Nova 
Iorque. Início da  

“Grande Depressão”.
• Desenhador belga Georges 

Rémi (Hergé) cria o Tintim.  
• Abertura do MOMA,  

Museu de Arte Moderna  
de Nova Iorque.

• Gago Coutinho e Sacadura 
Cabral iniciam em Lisboa  
a primeira travessia aérea  

do Atlântico Sul.
• Em Itália, Benito Mussolini  

é nomeado presidente  
do Conselho  
de Ministros.

• Fundação da União  
das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas.

• Início da publicação  
da revista Ordem Nova.

• Mendes Cabeçadas toma posse 
como Presidente da República 

(exerceu apenas durante alguns dias).
• Gomes da Costa toma posse como 

Presidente da República (um mês 
após a sua posse, foi demitido, preso 

e exilado).
• Óscar Carmona toma posse como 

Presidente da República (exerceu 
funções entre 1926 e 1951). 

Assumiu a presidência, por decreto, 
em 1926.

• Stalin assume o poder  
na URSS. 

• Em Itália, o Partido Nacional 
Fascista conquista a maioria 

absoluta.
• Georges Gershwin  

apresenta pela primeira vez  
Rhapsody in blue. 

• Cecil B. de Mille realiza  
Os dez mandamentos.

• Nomeação de António  
de Oliveira Salazar para 
ministro das Finanças.
• Proibição dos touros  

de morte.
• Os aviadores Costes e Le 

Brix realizam a primeira volta 
ao mundo. 

• Fleming descobre  
a penicilina. 

• Walt Disney cria o rato 
Mickey.
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Pagava-se 500 escudos de renda, por 
duas salas a uma professora de canto que, 
de acordo com Frederico César, não era 
nada simpática, era de uma nacionalidade que 
não conseguiu apurar, além de os explorar o 
melhor que podia e sabia!

Nesse tempo, Suzana Duarte e Frederico 
César tinham já uma filha, Maria Frederica 
(que nasceu em 1908), a qual já tinha com-
pletado o curso dos liceus. 

O casal não abandonava o projeto de for-
mar uma escola com maior dimensão. Como 
tal, Suzana e Maria Frederica trabalhavam 

O crescimento registado em Benfica le-
vou a escola a mudar-se, em 1925, para o 
centro de Lisboa, instalando-se na Praça 
de Luís de Camões, onde permaneceu até 
ao ano de 1931. Segundo Frederico César 
de Valsassina, aqui funcionou um modesto 
curso de explicações, num 2.º andar do prédio 
que faz esquina para a Rua da Misericórdia. 

De forma a garantir as condições apro-
priadas para dar aulas, foi necessário refor-
mular toda a instalação elétrica. Além disso, 
nesta época, todo o material escolar era 
propriedade de Frederico César.

Vila Luzitânia na Avenida Gomes 
Pereira, em Benfica (1921)

Largo do Camões na atualidade (o prédio onde funcionou o Colégio Valsassina é o da direita)

na escola, ajudando nas lições nas discipli-
nas de Francês e Português. Nesta altura, o 
Colégio passou a contar com a colaboração 
de Aristides Nunes, um professor do ensino 
secundário, que Frederico César conheceu 
em Sintra. 
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Esta data marca o início da verdadeira 
existência do Colégio Valsassina. Uma esco-
la, dotada de instalações modernas, com um 
projeto educativo inovador e com todos os 
tipos de Ensino (Infantil, Primário e Liceal). O 
Colégio era frequentado na altura por cerca 
de 300 alunos e 80 em regime de internato. 

Nesta época, durante os verões, Frederico 
César de Valsassina estendia as atividades 
da Escola à preparação dos alunos em Sintra, 
conquistando a confiança de muitas famílias 
que ali passavam férias, o que o levou a abrir 
nesta região uma colónia de férias.

A estabilidade conquistada e a vonta-
de de satisfazer os pedidos de famílias de 
alunos que habitavam longe (em Angola, 
Moçambique e fora de Lisboa) motivaram a 
criação, em 1938, da primeira colónia de fé-

rias da Escola Valsassina. Estava localizada 
na Quinta do Boialvo, perto de Sintra. Era 
aqui onde se acolhiam durante o verão os 
alunos que, em regime de internato, fica-
vam aos cuidados do Colégio.

Esta colónia traduzia a preocupação que 
sempre existiu com a saúde e vida despor-
tiva dos alunos, sem esquecer a vertente 
cultural (evidente através da realização de 
conferências e concertos), a educação cívi-
ca e a solidariedade social.

Entretanto, a 1 de setembro de 1939, 
tinha começado a Segunda Guerra Mun-
dial. Apesar de o país não estar diretamen-
te envolvido, não se deixaram de sentir as 
preocupações. Sem ceder a adversidades, 
os dirigentes do Colégio preparam-se: rea-
lizando exercícios contra ataques aéreos, 
recebendo refugiados que fugiam à guerra, 
racionando a gestão de alimentos para os 
alunos internos e semi-internos.

O fascismo e o nazismo 
na Europa

Nasce o “mito” Salazar

Ensino

Em 1930, Aristides Nunes deixou de ser só-
cio de Frederico César de Valsassina (depois 
de reembolsado da parte que lhe competia 
da instalação elétrica). Desde esse momento 
ficou constituída a Sociedade Familiar. Como 
tal, desde 1931 que a família estava sozinha e 
responsável pelo curso de explicações. 

Frederico e Suzana mantinham o desejo 
de criar uma escola maior. Para Frederico 
César este desejo era o incentivo para o tra-
balho e a fonte de energia que dava coragem 
para vencer as dificuldades. 

Certo dia, ao passar pela Avenida António 
Augusto de Aguiar, n.º 130, Suzana Duarte 
reparou no rés-do-chão de um prédio com 
boa aparência e com uma situação vantajo-
sa para o final em vista. Apressou-se a ver a 
casa, que lhe agradou muito e, sem consultar 
a família, foi falar com o senhorio. Este mani-
festou uma certa relutância em alugar a casa 
para um colégio. Não obstante, acabou por 
ceder mediante uma renda de 1000 escudos 
(mais 200 escudos que o inquilino anterior).

Este prédio tinha dezasseis divisões (algu-
mas bastante amplas e todas com janelas), 
o que constituía o número preciso para as 
aulas das classes primárias e secundárias. 

As sequelas da I Guerra Mundial, que per-
maneceram na Europa, aliadas aos efeitos 
da Grande Depressão, arrastam alguns paí-
ses europeus para uma grave crise econó-
mica e social.

A crise económica traz com ela o des-
crédito nos valores liberais, motivado pela 
impotência dos governos em resolverem a 
crise, ao mesmo tempo que a contestação 
social fortalece os partidos de esquerda e 
os sindicatos.

Os dois países que mais sentiram estes 
efeitos foram a Alemanha, a grande derro-
tada da I guerra e a Itália que, embora do 
lado dos vencedores, se mostrava insatis-
feita.

É nestes dois países que vão implantar-se 
regimes autoritários, nascidos da violência 
instituída, em Itália, pelo partido fascista 
liderado por Mussolini, que chega ao po-
der em 1924 e, na Alemanha, pelo partido 
nacional-socialista (nazi), comandado por 
Adolf Hitler, que chega ao poder em 1933.

A ditadura militar implantada em Portugal 
em 1926 não consegue resolver a crise eco-
nómica e financeira que assola o país.

Em abril de 1928, o Presidente da Re-
pública, Óscar Carmona, nomeia António 
de Oliveira Salazar ministro das Finanças, 
cargo que ocupara fugazmente, logo após o 
golpe militar de 28 de Maio de 1926. 

Desta vez, Salazar vem para ficar. No seu 
discurso de posse não deixa dúvidas: “Sei 
muito bem o que quero e para onde vou.”  

Em Julho de 1932, graças ao equilíbrio 
das contas públicas resultante da sua polí-
tica financeira, marcada por grande austeri-
dade, e ao apoio dos principais sectores do 
regime, Salazar é nomeado Presidente do 
Ministério, passando assim a chefiar o go-
verno, cargo que exerceria durante 37 anos, 
até 1969.

1936 Criado o Ministério da Educação Nacio-
nal, em substituição do da Instrução Pública. 
Criadas a Junta Nacional de Educação, a Or-
ganização Nacional Mocidade Portuguesa, e a 
Obra das Mães pela Educação Nacional.

Reforma do ensino primário e do ensino 
liceal. 

Estava encontrado o espaço que iria permi-
tir à escola crescer. 

A escola abriu, em 1932, com a designa-
ção de “Escola Valsassina”. Foi autorizada a 
funcionar como escola primária e salas de 
estudo (o que permitiu receber os alunos do 
curso do liceu).

Finalmente, após a saída de Santa Mari-
nha para Benfica, fora de Lisboa, e as suces-
sivas vicissitudes de espaços e localizações 
sofridas ao longo de 18 anos (1914 – 1932) 
abriram-se novos horizontes tão procurados: 
uma escola em local central de Lisboa. 

Frederico César Valsassina, 1948

Em 1933, a frequência das classes primá-
rias e secundárias já contava com cerca de 
100 alunos.

Entretanto, Frederico e Suzana voltaram 
as suas atenções para o Palacete do Con-
de da Lousã, situado no n.º 148 da mesma 
avenida. Começaram por procurar o filho do 
proprietário, D. Pedro de Lancastre, que re-
cusou alugar a sua casa para um colégio. Em 
1934, o senhorio acabou por fazer um con-
trato de arrendamento por dois anos, pror-
rogáveis. Frederico e Suzana pagaram nessa 
altura um mês adiantado, 4000 escudos. 
Desta forma, nos últimos dias de setembro 
estavam instalados no novo espaço. 

A escola abriu no dia 10 de outubro de 1934 
com frequência regular de rapazes e raparigas. 

O corpo docente incluía os diretores, Fre-
derico César de Valsassina e Suzana Duarte, 
e a filha, Maria Frederica, além de cerca de 
nove professores. 

1930 
– 

1939

Sala de aula de Ciências Naturais (1936)

Avenida António Augusto de Aguiar, 130

Corpo docente do Colégio em 1934 Quarto de alunos internos

Aula da 4.ª Classe primária (1935-1936)

Aula de Latim, com o professor 
Nicolau Firmino (1936)

Almoço de convívio entre diretores, 
professores, alunos e antigos alunos (1936)

• A população portuguesa é de 
6 milhões e 360 mil habitantes. 

575 mil vivem em Lisboa.
• Manuel de Oliveira,  

com 20 anos, realiza Douro, 
Faina Fluvial.

• Ferreira de Castro escreve 
A Selva.

• Repressão da mendicidade 
nas ruas e lugares públicos.
• Mao Zedong é escolhido 
para Presidente do Comité 
Central da República dos 

Sovietes Chineses. 
• Inauguração do Empire State 

Building.

• Proibição das “associações 
secretas”.

• Fundação da União Nacional.
• Em Moscovo são 

inauguradas as primeiras três 
estações do metropolitano. 

• Primeiras emissões regulares 
de rádio em Portugal.

• Hitler é nomeado Chanceler. 
Será Führer entre 1934  

e 1945. 
• Aprovação de uma nova 
Constituição portuguesa,  

em plebiscito.
• Estreia do filme A Canção  

de Lisboa.

• Atentado bombista contra 
Salazar.

• António Lopes Ribeiro realiza 
A Revolução de Maio, filme  
de propaganda do regime. 

• Pablo Picasso pinta  
a Guernica.

• Tomada de Madrid pelas 
forças franquistas. Termina  
a guerra civil de Espanha.

• Assinatura do “Pacto 
Ibérico”.

• Anúncio de “neutralidade 
equidistante” feito pelo 

Governo português.
• O escritor norte-americano 

John Steinbeck publica  
As vinhas da ira. 

• Surge o insecticida DDT. 

• Oliveira Salazar é nomeado 
Presidente do Conselho  

de Ministros.
• O Partido Nacional 

Socialista, liderado por Adolf 
Hitler, conquista a maioria  
nas eleições na Alemanha. 

• Nos EUA é eleito presidente 
Franklin Roosevelt.

• Na Inglaterra, Aldous Huxley 
publica O Admirável Mundo 

Novo.

• Início da Guerra Civil 
Espanhola. 

• Fundação da Legião 
Portuguesa.

• Inauguração da Emissora 
Nacional de Radiodifusão.

• Promulgado na África do Sul 
o Native Representation Act.
• O poeta Frederico Garcia 

Lorca é fuzilado pelos 
falangistas espanhóis.

• Início da Grande Marcha, 
comandada por Mao Zedong.

• Instituídas as 8 horas  
de trabalho semanais  

com o dia descanso semanal  
ao Domingo.

• A Alemanha ocupa  
os Sudetas, desmembrando  

a Checoslováquia.
• “Noite de Cristal”,  

na Alemanha.
• Jean Paul Sartre escreve  

A Náusea.
• Eisenstein realiza Alexandre 

Nevski.
• Orson Wells adapta para a 

rádio o romance de H.G. Wells, 
A Guerra dos Mundos, causando 

o pânico em Nova Iorque. 
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“Não éramos melhores do que  
ninguém mas ninguém era melhor 

do que nós.”
Os primeiros anos na Avenida António 

Augusto de Aguiar foram desafiantes. A 
escola mostrava-se cada vez mais progres-
sista, sendo evidentes os indicadores que 
apontavam para um aumento da confiança 
no Colégio (por exemplo, o aumento do in-
ternato). 

Por sua vez, a Colónia de Férias passou, 
em 1940, para as Azenhas do Mar (os alu-
nos iam a banhos na Praia das Maçãs). A sua 
capacidade foi continuadamente melhora-
da e renovada permitindo receber mais de 
60 alunos.

Com o aumento da população escolar, o 
serviço de secretaria tornou-se mais exi-
gente. Frederico César acumulava as fun-
ções de Diretor, Professor e chefe da se-
cretaria. Tornava-se evidente a necessidade 
de recrutar um administrador que ficasse 
responsável pela direção dos serviços de 
secretaria. Sendo necessária uma pessoa 
caracterizada pelos hábitos de trabalho, or-
dem e disciplina, a escolha incidiu em Mário 
Heitor (genro de Frederico César), que du-
rante 16 anos prestara serviços na Shell. As-

dêncio São José Rodrigues Cunha por mil e 
duzentos contos, em escritura realizada no 
dia 27 de novembro de 1948 (por mais 40 
contos, foi também adquirido o mobiliário 
da casa de habitação e o rendimento oriun-
do da criação nas capoeiras, o vinho, o azei-
te e a lenha).

De forma a não perturbar as funções leti-
vas, entre 1948 e 1959 o Colégio Valsassina 
funcionou em ambos os locais, tendo então 
o novo colégio de Marvila a denominação 
de Colégio Suzana de Valsassina, em home-
nagem à fundadora da escola original. 

Frederico César tinha uma especial sim-
patia pela designação de Escola. Contudo, a 
legislação de 1948 reservou-a para escolas 
oficiais, obrigando à designação de “Colé-
gio” todos os estabelecimentos de ensino 
de internato e externato.

“Valsassina” por José Cutileiro
Andei na Escola Valsassina, no grande pa-

lacete da António Augusto Aguiar que fora 
do Conde da Lousã, do primeiro ao quinto 
ano do liceu. Dos seis anos de liceu que fiz, 
cinco foram passados na Valsassina.

Não sou muito convivial nem dado a ritos 
tribais – ao ponto de, num dos meus primei-
ros anos de Oxford, ter respondido a carta 
de compatriota que não conhecia, lá estava a 
doutorar-se em física e queria fundar um clu-
be informal de portugueses frequentando a 
universidade para o qual me convidava, que 
as razões que me tinham trazido a Oxford 
não eram necessariamente as mesmas que 
me levavam a escolher com quem jantava, 
pelo que lamentava ter de recusar o convite. 
Sei por isso que a boa memória da Valsassi-
na que até hoje levo gravada em mim não se 
deve a exaltado sentido gregário ou a nostal-
gia de pertença colectiva da minha parte. Re-
sulta da reacção natural de um adolescente 
a duas circunstâncias felizes: a da escola ser 
boa e a de me terem lá tratado bem.

Havia em casa dos meus pais grande gosto 
por cultura e conhecimento, dedicação qua-
se calvinista ao cumprimento do dever, in-
cluindo obrigações simples de honestidade.

Vivíamos na Elias Garcia, a mãe que vie-
ra há pouco tempo de Évora tinha medo das 
escolas públicas, neste caso do liceu, a Valsas-
sina era perto mas lembro-me de outros colé-

sim, no dia 1 de dezembro de 1940, Mário 
Heitor e Maria Frederica passaram a fazer 
parte da Direção da Escola.

O Colégio estava em franca progressão, e 
apresentava uma abordagem inovadora. 

Frederico César de Valsassina, um amante 
de ópera, das letras e da Ciência, dedicava-
-se ao ensino de várias disciplinas. Criou e 
equipou um laboratório de Física (onde ele 
próprio ensinava) e promoveu uma agenda 
cultural e desportiva. Desde a sua fundação 
que a escola não se preocupava exclusiva-
mente com o ensino e educação dos alunos, 
procurando dar aos estudantes conhecimen-
to e competências que não era possível dar 
nas aulas. Regularmente realizavam-se: con-
ferências com especialistas nos campos das 
ciências, artes, música e desporto; excursões 
e visitas de estudo (a fábricas, museus e cida-
des); concertos e audições de música clássi-
ca e moderna (sob a designação de Horas de 
Arte). Neste último caso, merecem destaque 
os concertos com a Orquestra Sinfónica Na-
cional. No desporto, o Colégio participou em 
muitas atividades da Mocidade Portuguesa. 
A modalidade que mais se começou a dis-
tinguir foi o Voleibol, tendo sido Campeões 
Nacionais em 1946 (cadetes), 1947 (infantes 
e cadetes) e 1948 (cadetes).

Para Frederico César a qualidade das sa-
las e do material, o irrepreensível asseio, e o 
conforto, são elementos essenciais que contri-
buíram para os bons resultados. Este sucesso 
era também o resultado da capacidade de 
organização e de gestão, da responsabilida-
de de Maria Frederica e Mário Heitor, res-
pectivamente.

Entre 1945 e 1948 aumentou o número 
de alunos internos, o que motivou um pedi-
do de aumento de lotação. Em 1946/47 foi 
concedido o aumento para 38 internos e 26 
semi-internos. 

gios haverem sido considerados. Lembro-me 
também de visitas dos pais ao palacete Lousã 
e de trocas de correspondência, antes de eu 
lá ser admitido no primeiro ano liceu e o mano 
João na terceira classe da escola primária.

Gostei dos seis anos que lá passei. Repeti 
o terceiro por ter adoecido no ano em que 
o João, para orgulho da direcção da Valsas-
sina, teve a nota mais alta de Portugal no 
exame de admissão ao liceu. Foi o único 
ano em que houve notas. O 19 na pauta 
afixada no Liceu Camões era apontado a 
outros pais pelo Senhor Heitor, não se sa-
bia ainda de ter sido o único no país, en-
quanto explicava que o irmão – eu – teria 
certamente tido também nota brilhante se 
a saúde o tivesse deixado fazer o exame do 
1.° ciclo. (O Senhor Heitor, genro dos fun-
dadores, Frederico e Susana Valsassina, era 
figura central da administração da Escola e 
durante os meus primeiros meses de aluno 
vivi convencido de que Heitor era título de 
uma função académica tal como Professor, 
Reitor ou Director).

Eu, por meu lado, gostava da Escola. Um 
professor houve que ficaria como o melhor 
que me lembro de ter tido, desde a mãe em 

José Cutileiro

Aula com a Professora Suzana de Valsassina

Cartaz de divulgação à Escola Valsassina 
(1940)

Grupo de alunos da Colónia 
de férias com os directores

Directores com alunos finalistas (1946)

• Inicia a publicação, O Novo Cancioneiro.
• O exército alemão inicia a invasão da URSS.

• Roosevelt e Churchill assinam a Carta do Atlântico. 
• Ataque a Pearl Harbor (Havai).

• Filme Citizen Kane, de Orson Welles.

• Exposição do Mundo 
Português.

• O Estado Português e a 
Santa Sé celebram o acordo da 

Concordata.
• A taxa de analfabetismo em 
Portugal é de cerca de 55%.

• Winston Churchill é 
nomeado primeiro-ministro 

da Grã-Bretanha. 
• Ernest Hemingway publica 

Por quem os sinos dobram. 

• É decretado racionamento de bens de 
primeira necessidade.

• Greve dos trabalhadores rurais em 
várias zonas do país.

• No dia 2 de fevereiro o exército alemão 
rende-se na URSS.

• Início do projecto Manhattan que levou 
ao fabrico da primeira bomba atómica.

• Saint-Exupéry publica O principezinho.
• Filme Casablanca, de Michael Curtiz.

• António Lopes Ribeiro 
produz e Ribeirinho realiza, o 

filme Pátio das Cantigas.
• Manoel de Oliveira realiza o 

filme Aniki-Bóbó.
• Inauguração do Estádio Nacional no Jamor.

• Inauguração da primeira Auto-Estrada em Portugal:  
Lisboa-Estádio Nacional.

• Realização da Conferência de Bretton Woods, que lançou as 
bases para a atual ordem económica.

• Libertação de Paris da ocupação nazi.

Apesar do sucesso do Colégio, a sua con-
tinuidade no edifício arrendado da Avenida 
António Augusto de Aguiar estava compro-
metida. A sua demolição era vontade mani-
festa do proprietário devido à grande pro-
cura de terrenos no centro da cidade.

Além da pressão do senhorio, o palacete 
onde o Colégio estava a funcionar começou 
a revelar-se pequeno para acolher todos os 
alunos que frequentam a escola. Ao longo 
dos anos, a falta de divisões foi motivan-
do algumas intervenções e uma constante 
adaptação (por exemplo, através da con-
versão de salas que estavam destinadas a 
outros fins). Chegou-se a um ponto em que 
não havia uma sala de música, uma bibliote-
ca para estudantes e professores e os labo-
ratórios já eram pequenos.

Tal como no passado, os diretores recea-
vam entrar numa situação de estagnação. 
Era então claro que só a compra de uma 
propriedade podia servir para dar sequência 
ao projeto do Colégio Valsassina, o que se 
concretizou em 1948. Em Novembro deste 
ano, foi adquirida a Quinta das Terezinhas, 
em Marvila, onde funciona atualmente o 
Colégio Valsassina. Este era o local dos nos-
sos sonhos dourados, afirmou em 1948 Fre-
derico César Valsassina.

A Quinta foi comprada ao Senhor Gau-

casa na Ilha Terceira e da D. Maria Prego na 
sua escolinha em Évora até John Campbell 
orientador do meu doutoramento em Ox-
ford: o Dr. Avelino Cunhal que nos ensina-
va magistralmente História, mas vários ou-
tros houve com quem muito aprendi quer 
das matérias a estudar quer de como estar 
na vida. O Dr. Moura Diniz, de português 
e latim, que disse numa aula que qualquer 
pessoa decente deveria assinar as listas do 
MUD, afirmação que hoje seria intromissão 
política inaceitável mas nessa altura soou 
como um acto insólito de coragem demo-
crática; o Major David dos Santos, de ma-
temática, que estivera na guerra em França, 
soltava “Jané!” (J’en ai) de tédio, e dizia às 
vezes a aluno chamado ao quadro: “Oh Se-
nhor, é bom ser burro mas não tanto!” ou o 
Dr. Miranda de Lemos, o mais velhinho de 
todos que nos marcava erro quando escre-
víamos hidrogénio sem y. (Na altura tinha 
pena respeitosa dele; hoje que passei a sua 
idade e que o Expresso lembra todas as se-
manas que escrevo segundo a ortografia 
antiga, compreendo-o melhor).

Acima dos Professores, do Senhor Heitor, 
dos contínuos, das cozinheiras e das cria-
das – a Escola tinha internato – estavam 
o Director, Frederico Valsassina e a D. Su-
sana, sua mulher. Eu não sabia, durante os 
meus anos na Escola, do papel pioneiro que 
ambos tinham tido no estabelecimento de 
ensino secundário competente em Lisboa 
mas sentia-se que deles emanava o que 
eu chamaria a alma da Escola. Figuras tu-
telares com quem se ia falar às vezes por 
questões pessoais, a sua presença era a pe-
dra de fecho da abóbada de ilustração inte-
lectual e preparação moral para a vida que 
nos abrigava na António Augusto Aguiar.  

1940 
– 

1949
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II Guerra Mundial

O primeiro Nobel 
português

Reforma do ensino liceal 
de 1947

Deixaram-me marca. Quando ele morreu já 
eu estava no Pedro Nunes; o pai escreveu 
uma carta ao Reitor a pedir dispensa para 
mim na tarde do enterro. Foi o primeiro 
morto que teve directamente a ver comigo.

Ainda hoje tenho amigos feitos na Valsas-
sina e na festa de aniversário do Bartolomeu 
Cid dos Santos, na casa dele em Sintra, no sá-
bado mais próximo do dia 24 de Agosto, até 
ele morrer há três anos, cantávamos sempre 
o Hino da Escola (composto salvo erro pelo 
Maestro Cruz Brás que nos ensinara can-
to coral). O Bartolomeu e eu não tínhamos 
andado no mesmo ano mas as nossas famí-
lias eram amigas, a casa dele era duas casas 
acima da Escola e passei nela muitas tardes 
depois das aulas. Outro amigo intenso da 
minha adolescência valsassínica é o Hugo 
Gil Ferreira, grande cabeça e grande cora-
ção, que vivia do outro lado da Avenida no 
1º direito do número 165 e que eu também 
visitava muito. Ficaram-me gravadas na me-
mória duas imagens dele a abrir-me a porta 
de casa, uma trágica - “O meu pai e o meu 
tio Raul morreram em Angola num desastre 
de avião” – e outra, anos depois, triunfal – 
“Sou amante de uma mulher casada!” Passei 
muito tempo sem o ver e nos últimos anos 

A Europa vive, de novo, a calamidade da 
guerra.

Em Espanha, termina em 1939 uma de-
vastadora guerra civil que opusera republi-
canos e franquistas, com a vitória destes e a 
consequente instauração de uma ditadura.

Na prática, tratou-se de uma espécie de 
ensaio geral para um conflito que tem início 
nesse mesmo ano e que seria o mais devas-
tador da história humana.

A II Guerra Mundial, que opôs uma alian-
ça de países democráticos europeus como a 
França e a Grã-Bretanha, a URSS comunis-
ta e os Estados Unidos da América, contra 
uma coligação da Alemanha nazi, da Itália  
fascista e do Japão imperial, denominada 
Eixo.

A guerra termina em 1945 com a vitória 
dos aliados contra o Eixo, deixando para trás 
uma Europa devastada e um rasto de mortos, 
entre militares e civis, superior a 40 milhões, 
que pode mesmo atingir os 70 milhões. 

Portugal não participa na II Guerra Mun-
dial, mantendo-se oficialmente neutro, em-
bora, em 1943, tenha cedido a base das La-
jes, nos Açores, à Grã-Bretanha, passando 
um ano depois para os Estados Unidos.

Apesar de não ter participado na Guer-
ra, Portugal vai sentir os feitos colaterais, 
nomeadamente a escassez de produtos de 
primeira necessidade, o que obriga ao seu 
racionamento.

Mas, o acontecimento que marca a dé-
cada é, sem dúvida, a atribuição em 1949, 
pela primeira vez, de um prémio Nobel a um 
português: o neurocirurgião António Egas 
Moniz, responsável pelo desenvolvimen-
to da angiografia cerebral que permitiu o 
diagnóstico dos tumores e dos aneurismas 
cerebrais.

No entanto, foi pelo procedimento cirúr-
gico denominado leucotomia pré-frontal 
que lhe foi atribuído o prémio Nobel, que 
dividiu com o fisiologista suíço Walter Ru-
dolph Hess.

A 17 de Setembro de 1947, é publicada a 
Reforma do Ensino Liceal, que divide o cur-
so em três ciclos: o primeiro de dois anos, o 
segundo, de três, concluindo o denominado 
curso geral (o qual dá acesso a um determi-
nado número de empregos).

Um terceiro ciclo, de dois anos, tem como 
objetivo o acesso à universidade, estando, 
por isso, subdividido em 8 alíneas, com dis-
ciplinas diferentes mais ligadas aos cursos 
universitários escolhidos.

Desta forma, o curso geral dos liceus pas-
sa de seis para cinco anos, deixando de in-
cluir a disciplina de latim, que passa a ser 
lecionada nas áreas de humanidades. 

No primeiro ciclo do curso geral dos liceus 
são lecionadas cinco disciplinas: Língua e 
História Pátria, Francês, Ciências Geográfi-
co-Naturais, Matemática e Desenho.

O segundo ciclo tem nove disciplinas: 
Português, Francês, Inglês, História, Geo-
grafia, Ciências Naturais, Ciências Físico-
Químicas, Matemática e Desenho.  

Finalmente, o terceiro ciclo tem um leque 
de 14 disciplinas, que são incluídas nas di-
versas alíneas, num número nunca superior a 
seis. A única comum a todas as alíneas é Or-
ganização Política e Administrativa da Nação.

A reforma de 1947 subsistiria, pratica-
mente imutável, até 1974. 

encontro-o às vezes no Verão na casa de Ta-
vira do Henrique Delgado Martins.

O Henrique era meu companheiro de 
carteira; quase vinte anos depois durante 
o seu exílio político ficou meu compadre 
em Oxford onde lhe nasceu a filha Bárba-
ra, minha afilhada arquitecta; num ensaio 
sobre valores da sociedade portuguesa que 
lhe dediquei chamei-lhe “homem de honra”, 
que é o que ele é; mais velho quase um ano 
está em muito melhor forma do que eu (já 
não pega touros mas ainda monta a cavalo 
e não se lhe vê cabelo branco) e aplica a sua 
sabedoria ortopédica e a sua generosidade 
a tentar fazer o meu corpo confrontar com 
garbo preguiça e idade. Não se pode ter 
amigo melhor.

Ele e o Hugo fiquei a devê-los à Valsassina 
– e o Bartolomeu em grande parte.

A Escola continua noutro lugar da cidade, 
chama-se agora Colégio. Espero que além 
de continuar a educar e instruir inculque 
ainda nos alunos o ‘esprit de corps’ que nos 
inculcou a nós. Não era um espírito fanfar-
rão ou agressivo mas levávamo-nos a sério. 
Não éramos melhores do que ninguém mas 
ninguém era melhor do que nós.
José Cutileiro Aluno do Colégio na década de 40. Di-
plomata.
Adaptado de Associação de Antigos Alunos do Val-
sassina. 

Recordações de Bernardo Herold 
Tenho boas recordações da Escola [Val-

sassina] e do ensino que recebi.
Até aos meus onze anos tinha frequenta-

do a Escola Alemã na Palhavã, no edifício 
em que hoje funciona a Comuna Teatro de 
Pesquisa, a poucos passos da casa onde fui 
criado pelos meus pais. Em consequência da 
capitulação da Alemanha em Maio de 1945, 
a Escola Alemã foi encerrada, o que levou 
os meus pais a inscreverem-me na Escola 
Valsassina, que também ficava bem perto, 
na Avenida António Augusto de Aguiar.

A Escola Valsassina tornou possível a mi-
nha transição do sistema de ensino alemão 
para o português. Quando a Escola Alemã 
fechou, encontrava-me no 2.º ano do en-
sino liceal. Para facilitar a minha transição 
para um sistema com língua de ensino, mé-
todos pedagógicos, programas e conteúdos 

Laboratório de Ciências

Grupo de internos. Ano letivo 1946/1947

Primeira equipa de Voleibol (1942)

Jantar com directores  
e professores (1947/1948)

• Conferência de Ialta (4 a 11 de 
fevereiro): Roosevelt, Estaline e Churchill 

assumem o compromisso de criar a 
Organização das Nações Unidas (ONU).

• Final da II Grande Guerra Mundial  
na Europa.

• Fundação da ONU (26 de junho). 
• Lançamento de bombas atómicas sobre 

Hiroshima e Nagasaky.
• Voo comercial inaugural Lisboa-Porto 
pela CTA - Companhia de Transportes 

Aéreos em 2 de Dezembro.

• Em Cannes, realiza-se o I Festival Internacional de Cinema.
• Leitão de Barros realiza o filme Camões.

• Júlio Pomar pinta  
O almoço do trolha.

• Nos EUA, George Marshall 
elabora um plano de ajuda 

económica à Europa.
• A barreira do som é 

ultrapassada pela primeira vez 
por um avião, o Bell XI. 

• Tennessee Williams publica 
Um eléctrico chamado desejo.

• Fundação da Organização Europeia de Cooperação Económica.
• Introdução do Apartheid na África do Sul.

• Mahatma Gandhi é assassinado em Nova Deli  
por um integrista hindu. 

• É criado o Estado de Israel. 
• Aprovada a Declaração Universal dos direitos do Homem.

• É inventado o transístor, nos EUA.

• Fundação da República Popular da China, por Mao Zedong. 
• Atribuição do prémio Nobel da Medicina e Fisiologia ao 

Professor Egas Moniz.
• Portugal é membro co-fundador da NATO.

• Primeira calculadora electrónica. 
• Simone de Beauvoir publica O Segundo Sexo, obra feminista  

que levantou grande polémica. 
• George Orwell publica 1984. 

1949 

diferentes, os meus pais escolheram a Es-
cola Valsassina, não só pela proximidade da 
nossa casa, mas pelo conjunto de medidas 
que a direção propôs com a finalidade de 
facilitar a minha adaptação. Assim, além de 
me integrar numa turma do 3.º ano liceal, 
recebi lições individuais de várias disciplinas 
por membros do seu corpo docente. As au-
las da minha turma funcionavam de manhã. 
Mas depois de almoçar com os meus pais, 
passava o resto da tarde na sala de estudos, 
juntamente com os alunos internos de vá-
rios anos, incluindo o Frederico Valsassina 
Heitor. De vez em quando saía da sala de 
estudos para frequentar as mencionadas 
aulas de explicações. Assim, à custa de mui-
to trabalho, lá consegui ser aprovado como 
externo no exame do 3.º ano no Liceu de 
Camões, no verão de 1946, portanto sem 
perda de um ano. Continuei na Escola Val-
sassina até ao exame do 5.º ano em 1948. 

Desses dois anos (4.º e 5.º ano), as recor-
dações mais queridas são as de dois profes-
sores muito especiais.

Em primeiro lugar recordo-me das aulas 
de Ciências Naturais do diretor Frederico 
César de Valsassina. Conseguia o milagre de 
cativar a atenção dum conjunto de rapazes 
muito irrequietos, que eram capazes de fa-
zer a vida negra a outros professores, atra-
vés da sua indisciplina. As suas exposições 
caracterizavam-se por uma clareza exem-
plar. Irradiava calma e tranquilidade. Não 
me lembro de alguma vez ter levantado a 
voz, ter ameaçado ou punido algum aluno. 
Foi para mim um exemplo de como é possí-
vel exercer autoridade sem ser autoritário.

Em segundo lugar, quero recordar aqui 
Avelino Cunhal, que primeiro me deu aulas 
de Português e depois de História. Mal sa-
bíamos nós do papel político que o seu filho 
Álvaro Cunhal viria a desempenhar. Quan-
do muito tínhamos ouvido uns rumores que 
tinha um filho preso por motivos políticos e 
que o ia visitar regularmente. As suas aulas 
de História cativaram-me e desencadearam 
em mim processos de reflexão crítica que 
me acompanharam durante muitos anos.
Bernardo Jerosh Herold Aluno do Colégio entre 1945 
e 1948. Professor Universitário

14 gazeta Valsassina | Edição Especial . 120 anos gazeta Valsassina | Edição Especial . 120 anos 15

www

https://cvalsassina.pt/images/docs/gazeta/dez-2019-extra/timeline_1945-1949.pdf


“A Quinta das Terezinhas é um mirante 
sobre a cidade e seus arredores, numa  

das mais higiénicas e pitorescas regiões 
da Lisboa Moderna.”

O Colégio Suzana de Valsassina abriu em 
outubro de 1950, na Quinta das Terezinhas, 
em Marvila. No primeiro dia registou-se a 
inscrição de oito novos alunos, o primeiro 
dos quais foi o Abel Moura Pinheiro (aluno 
n.º 1 na Quinta das Terezinhas). 

Entretanto, os últimos anos na secção da 
Avenida António Augusto de Aguiar foram 
exigentes, fruto da insatisfação do senhorio 
(Conde da Lousã, que entretanto tinha re-
gressado a Portugal, após da segunda Guer-
ra Mundial) e da sua pretensão em despejar 
o Colégio do palacete. Os interesses do Co-
légio foram defendidos, inicialmente pelo 
seu professor de História e advogado, Dr. 
Avelino Cunhal, e depois pelo Dr. Fernando 
Galvão Teles.

A transferência do Colégio para a Quinta 
das Terezinhas, na qual foi determinante o 
dinamismo de Mário Heitor, foi feita de for-
ma gradual entre 1951 até ao dia 1 de outu-
bro de 1959, data em que as duas secções 
se fundiram numa única, passando a existir 

Lúcio de Valsassina Heitor, além de Direc-
tor, era também professor, com o ensino 
de todo o ciclo liceal. Em paralelo, assumia 
também o treino de voleibol junto da comu-
nidade escolar. 

Em 1954, Frederico Valsassina Heitor 
casou-se com a educadora infantil Maria 
Manuela de Oliveira Tojal, conhecida como 
Marinela, com formação artística adquiri-
da na Sociedade Nacional de Belas Artes, 
que viria a assumir a partir dos anos 60, do 
séc. XX, a coordenação dos ensinos infantil 
e primário. Ambos desenvolveram e apro-
fundaram o projeto educativo do Colégio, 
com base na profissionalização gradual de 
um corpo docente de qualidade e assente 
numa formação humanista de cariz laico.

Em 1957, Frederico Valsassina obtém o 
Diploma de Diretor de Estabelecimento de 
Ensino Particular e, no ano seguinte, o seu 
pai (Mário Heitor), enquanto diretor do Co-
légio, foi agraciado como Oficial da Ordem 
de Instrução Pública.

No dia 1 de outubro de 1959, o Colégio 
passou, em definitivo, a existir exclusiva-
mente na morada de Marvila, na Quinta das 
Terezinhas. Graças aos esforços da Direção, 
e à competência e dinamismo da empresa 
responsável pela construção de raiz dos no-
vos edifícios (a firma Diamantino Tojal), nes-
ta data foi possível inaugurar três pavilhões 
(infantil, liceal e internato). Tinha também 
sido possível transformar o velho olival da 
quinta num campo de futebol e em novos 
arruamentos.

exclusivamente na morada de Marvila, à 
data com cerca de 500 alunos (incluindo os 
internos).

“A Quinta das Terezinhas é um mirante 
sobre a cidade e seus arredores, numa das 
mais higiénicas e pitorescas regiões da Lis-
boa Moderna”. Frederico César de Valsassi-
na, 1948

Frederico César de Valsassina, 1948

• Inauguradas a ponte sobre 
o Tejo, em Vila Franca, e a 

barragem de Castelo de Bode. 
• Primeira emissão de 

Televisão a cores (EUA).
• Explosão da bomba H (EUA).

• Primeira central nuclear 
(EUA).

• Craveiro Lopes toma posse 
como Presidente da República 
(exerceu funções entre 1951 

e 1958).

• É extinto o “Império Colonial 
Português”. São criadas as províncias 
ultramarinas portuguesas, (Lei 2066).

• Jorge Brum do Canto realiza o 
filme Chaimite. 
• Morre Stalin.

• Nikita Kruschev eleito para 
primeiro-secretário do PCUS. 
• Crick, Watson e e Wilkins 

descobrem a estrutura do ADN.

• Formação da Comunidade Europeia  
do Carvão e do Aço.

• Isabel II sobe ao trono na Inglaterra.
• Dwight Eisenhower eleito presidente dos EUA.

• Hemingway publica O velho e o mar.
• Steinbeck publica A leste do paraíso. 

• Inauguração do Estádio da Luz, do Sport Lisboa e Benfica.
• Criação da Junta de Energia Nuclear.

• Criação da Siderurgia Nacional.
• A França é derrotada no Vietname.

• Em novembro teria início novo conflito militar, desta vez na Argélia.
• Nos EUA, o Supremo Tribunal declarou ilegal a segregação racial 

praticada em grande parte das escolas dos EUA.
• A vacina contra a poliomielite é colocada no mercado. 

• Elia Kazan realiza Há lodo no cais. 

Na Quinta das Terezinhas, a frequência de 
alunos aumentava de forma gradual. Há re-
latos que demonstraram que todas as pes-
soas que visitavam a Quinta das Terezinhas 
ficavam encantadas com o espaço, sendo 
também de realçar a qualidade do corpo 
docente e os bons resultados nos exames.

Os novos programas e as novas disciplinas 
(como por exemplo Geometria Descritiva 
ou as práticas de Ciências), exigiram novas 
didáticas e uma metodologia moderna de 
ensino, assim como o apetrechamento dos 
laboratórios.

O ano de 1951 ficou marcado pela morte 
de Professor Frederico César de Valsassina 
(aos 65 anos). Nesta data, Frederico Lúcio de 
Valsassina Heitor (neto de Frederico César 
de Valsassina), que se tinha licenciado em 
matemática, após ter iniciado estudos em 
engenharia no Instituto Superior Técnico em 
Lisboa, entrou para a Direção Pedagógica. 

Ao longo da década de 50 o Colégio Su-
zana de Valsassina foi crescendo. Frederico 

1950 
– 

1959

Aspeto geral da entrada do Colégio (Quinta das Terezinhas)

Edifício da Primária 

Quinta das Terezinhas

Atual espaço do recreio do 1.º Ciclo

Classe do Professor Sintra Encarnação 
(1950/1951). Aula realizada no atual 

espaço do recreio do 1.º Ciclo

• Início do período conhecido por 
Maccartismo (EUA).

• A rádio pública francesa emitia em 
estereofonia, uma estreia mundial.

• É fundada a UEFA (Union of 
European Football Associations), órgão 

administrativo e de controlo  
do futebol europeu.
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A “guerra fria”

Portugal na ONU

Ensino

A II Guerra Mundial cria uma nova ordem 
mundial, um mundo bipolar, com a ascen-
são de duas potências que vão lutar por 
áreas de influência: é o “mundo capitalista”, 
liderado pelos Estados Unidos da América, 
e o “mundo socialista”, ao lado da potência 
emergente, a URSS.

Essa divisão é particularmente visível na 
Europa, onde a generalidade dos países do 
sul e do centro do continente, ou são demo-
cracias ou, sendo regimes totalitários, estão 
ao lado dos norte-americanos, enquanto o 
leste europeu é composto por países com 
governos comunistas, aliados a Moscovo. 
É, na definição de Churchill, a “cortina de 
ferro”.

O mundo viverá num ambiente de tensão 
permanente, a denominada “guerra fria”. 

Ao mesmo tempo, os impérios coloniais 
desfazem-se, com a onda de independên-
cias dos países africanos e asiáticos. Dos 
grandes impérios, restará teimosamente o 
português, até 1975. 

Uma das consequências da II Guerra 
Mundial é a criação, em 1945, de um orga-
nismo que procure congregar as nações, na 
tentativa de evitar uma nova guerra, a Or-
ganização das Nações Unidas – ONU.

A experiência falhada da Sociedade das 
Nações, criada após a I Guerra, levou à cria-
ção de um organismo mundial que fosse 
mais eficaz, alargando-o a mais membros, 
e criando organismos, como o Conselho de 
Segurança, que pudessem responder efi-
cazmente a eventuais futuros conflitos.

Portugal não foi admitido, de imediato, 
devido ao veto da URSS.

Só em 1955 é que Portugal foi admitido 
na ONU, após negociações que conduziram 
à admissão de outos países, como a Itália, 
a Espanha, a Roménia, Hungria e Bulgária, 
assim como outros países africanos e asiá-
ticos.

1952 Plano de Educação Popular para com-
bate ao analfabetismo que, em 1950, é ain-
da de 40%. Também a Campanha Nacional 
de Educação de Adultos (1952-1954) au-
mentará o número de alunos inscritos, em-
bora sem resultados apreciáveis. 

1956 A escolaridade obrigatória passa ser 
de quatro anos (1956), embora atingindo 
apenas os alunos do sexo masculino e os 
adultos. O alargamento às crianças do sexo 
feminino só se fará em 1960.

Primeira festa na Quinta das Terezinhas (1950/1951) Azinhaga que permitia o acesso ao 
Colégio Valsassina até aos anos 90 

• Admissão de Portugal  
na ONU.

• Conferência de Bandung 
(Indonésia). 

• Fundação do Pacto  
de Varsóvia.

• Vladimir Nabokov publica 
Lolita.

• A Fundação Gulbenkian inicia a sua actividade.
• Inauguração do Estádio José Alvalade, 

do Sporting Clube de Portugal.
• Tem início a guerrilha chefiada por Fidel Castro, em Cuba.

• Nascimento do Pop Art.

• Fundação da Comunidade Económica Europeia (CEE).
• A rainha Isabel II visita Portugal. 

• Têm início as emissões regulares de televisão  
em Portugal (RTP). 

• Erupção do Vulcão dos Capelinhos, junto à freguesia 
do Capelo, ilha do Faial, Açores. 

• O Gana (ex-Costa do Ouro), ex-colónia britânica, 
torna-se o primeiro território colonial da África negra a 

ascender à independência. Kwame Nkrumah  
é o primeiro-ministro. 

• A URSS coloca em órbita o primeiro satélite artificial,  
o Sputnik 1.

• General Humberto Delgado candidata-
-se às presidenciais pela oposição 

democrática e obtém 25% dos votos.
• Eleição do Almirante Américo Tomaz 

para presidente da República.
Foi o candidato da União Nacional  

e obteve 75% dos votos.
• Sophia de Mello Breyner Andresen 

publica A Menina do Mar.
• Em França, De Gaulle foi nomeado 

primeiro-ministro.
• João XXIII eleito papa.

• Portugal adere à EFTA (Associação 
Europeia de Comércio Livre). 

• Inauguração do monumento Cristo-Rei, 
em Almada.

• Aquilino Ribeiro publica  
Quando os lobos uivam.

• Inauguração do Metropolitano  
de Lisboa.

• Em Cuba, os guerrilheiros chefiados por 
Fidel Castro tomam o poder em Havana. 

• Uderzo e Goscinny publicam  
Astérix, o Gaulês.

A Prefeita-Principal chamava-se Ber-
nardina, outra auxiliar era a Isabel. A en-
trada no Colégio fazia-se pela Avenida 
Gago Coutinho e subia-se a Azinhaga das 
Terezinhas, chegando ao Colégio tocava-
se o sino e abria-se um portão, do lado 
direito havia um pequeno jardim mura-
do, ao qual nós não tínhamos acesso, do 
lado esquerdo eram as salas de aulas e o 
ginásio, ao fundo era o edifício principal, 
que constitua o refeitório e dormitório. 
No 1.º andar estava a enfermaria (onde 
estive isolado a tratar de uma papeira). 

Voltando ao pátio, era tudo deserto 
até ao aeroporto da Portela.

Também me recordo de uma vacaria 
com duas vacas, na saída do pátio do 
lado esquerdo. 

Logo à entrada tive aulas de piano 
com um maestro muito baixo. 

Estou muito grato ao Valsassina.
Miguel Brito Aluno em 1959/1960. Adaptado 
de Associação de Antigos Alunos do Valsassina

Entrei como aluno interno na Quinta das 
Terezinhas, em 1950.

Fui o primeiro aluno matriculado nessas 
novas instalações, que coexistiram durante 
alguns anos com as da Avenida António Au-
gusto de Aguiar.

Hoje, passados 69 anos, o tempo decorrido 
e as mudanças no país e no mundo permitem-
me ver o que foi efémero e o que é perma-
nente nessa longa relação com o Colégio.

A primeira certeza é que o Colégio me 
marcou permanentemente pelo espírito li-
beral que presidiu à formação de todos os 
alunos.

Desse facto resultou que os meus três fi-
lhos e netos tenham sido ou sejam (ainda) 
alunos do Valsassina.

Nunca se distinguiu nenhum aluno por 
outros critérios que não os da aplicação dos 
estudos.

Para os alunos internos, o ambiente era 
familiar, criando relações de amizade entre 
todos os alunos, professores e colaborado-

res do Colégio que perduram até hoje.
Exemplo do que deve ser uma escola de 

formação de Cidadãos, o Colégio Valsassina 
honra o ensino em Portugal.
Abel Pinheiro Aluno do Colégio entre 1950 e 1957

Entrei para a Escola Valsassina na Avenida António de Augusto 
de Aguiar, em 1945. O meu pai, professor na Escola Alemã em 
Lisboa, ficou desempregado devido ao encerramento desta com 
o fim da guerra. Entrou para a Escola Valsassina ao mesmo tempo 
que eu, como professor de Alemão.

As recordações do Colégio Valsassina são inúmeras. Desde o 
director Frederico César de Valsassina à D. Susanna que tratava 
os meninos quando se magoavam no recreio. Evidentemente O 
Sr. Heitor e a D. Maria, cuja voz atravessava a Escola (sempre que 
era preciso). Conheci o “Fifas”, como era conhecido. Ele era 8 anos 
mais velho de que eu e um às em Voleibol, jogava-se no pátio 
empedrado da Escola. Recordo também algumas pessoas que 
considero inesquecíveis: o Sr. Aníbal, porteiro, com cataratas; o 

Sr. José, empregado, por alcunha “O Criolina”; O Sr. António, figu-
ra imponente que tomava conta nos recreios. Como professores, 
o coronel Santana (Matemática) que falava sempre “numa certa 
senhora alentejana que eu cá conheço”; o Dr. Pinto Rodrigues 
(Ciências Naturais,) por alcunha “O Zatopek” porque coxeava; o 
Teixeira Amarante (Desenho); o Pessoa Júnior (Inglês); o Dr. Ar-
tiaga (Português); o Dr. Avelino Cunhal (História); o Dr. Henrique 
Verol Marques (Matemática); e o Maestro Cruz Braz (Canto Coral). 
As alcunhas eram cruéis, mas não deixavam de ter uma espécie de 
carinho especial.
Peter Udo Schau Aluno do Colégio entre 1945 e 1958. Arquitecto. Especialista 
em Urbanismo
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Após a fusão das duas escolas, Colégios 
Valsassina e Suzana de Valsassina, e com 
a inauguração dos novos pavilhões, o ano 
letivo 1959/1960 iniciou-se com grande 
expectativa. A frequência de alunos era su-
perior à registada nos dois Colégios, no ano 
letivo anterior.

Nesta fase da história do Colégio, foi de-
terminante o grupo de professores pela for-
ma como contribuiu para a tranquilidade do 
processo de transição para a Quinta das Te-
rezinhas. Merecem destaque: Dr. Henrique 
Verol Marques, Dr. Nuno Crato, Dr. Avelino 
Cunhal, Dr. Vitor Santos, Dr. Alfredo Pinto 
da Silva, Dra Gabriela Begonha, Dr. Pessoa 
Júnior, Dr. Álvaro Bordalo, Dr. Moura Bran-
do, arquitecto Martinez, entre outros.

A partir de setembro de 1959 a direção 
pedagógica é assumida por Frederico Val-
sassina Heitor que a consolida e desenvol-
ve nas quatro décadas seguintes. Foi acu-
mulando a docência de Matemática com a 
direcção do Colégio Valsassina até ao ano 
2000, data em que se reformou como pro-

fessor passando a ocupar o cargo de Pre-
sidente do Conselho de Administração. 
Nesta altura foi definida uma Sociedade de 
Família para gerir os destinos do estabeleci-
mento escolar.

Frederico Valsassina Heitor procurou re-
novar as práticas pedagógicas, influenciado 
pelas Lições de Matemática Moderna do 
Professor Sebastião e Silva, ministradas na 
Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, aulas que frequentou em 1961. 

A partir do ano letivo 1959/1960, Ma-
rinela passou a coordenar o Jardim de In-
fância e a colaborar com Mário Heitor na 
Seção Primária, criando e desenvolvendo 
uma “Educação Artística”, que se apresenta-
va com grande potencialidade na educação 
dos alunos. 

Foi assim que, desde os anos 50/60 do 
século XX, pela mão de Marinela, “A educa-
ção pela Arte” passou a assumir-se como um 
pilar fundamental do projeto educativo do 
Colégio Valsassina. Com a criação, em 1964, 
dos Ateliers de Artes Plásticas pretendeu-se 

• Ocupação de Goa, Damão e Diu pela União Indiana.
• Início da guerra colonial, em Angola. 

• Assalto ao paquete Santa Maria pelo capitão  
Henrique Galvão. 

• Início da Guerra Colonial Portuguesa.
• O Conselho de Segurança da ONU emite a primeira  

resolução condenatória da política colonialista  
de António de Oliveira Salazar.

• Desvio de um avião da TAP (10 de novembro).
• Tem início a construção do muro de Berlim.

• Yuri Gagarin realiza o primeiro voo no espaço,  
a bordo da nave Vostok I.

• John Kennedy toma posse como 35.º presidente dos EUA.

• Tem início a guerra na Guiné.
• Eleito Papa Paulo VI, após a morte  

de João XXIII.
• Inauguração da Ponte da Arrábida, 

no Porto.
• Tem início a publicação da revista  

O Tempo e o Modo.
• Nos EUA, realiza-se a marcha pelos 
direitos cívicos. Martin Luther King 
pronuncia o discurso I have a dream. 

• O presidente John Kennedy  
é assassinado em Dallas, Texas.

• A população portuguesa é de 8 milhões  
e 600 mil pessoas.

• Portugal adere ao Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e ao Banco Internacional de Reconstrução  

e Desenvolvimento (BIRD).
• A Assembleia – Geral da ONU aprova três 
resoluções condenatórias da política colonial 

portuguesa. 
• 17 territórios coloniais em África  

ascendem à independência. 
• É criada a República da África do Sul.

• John Kennedy eleito presidente dos EUA. 
• Inaugurada a cidade de Brasília. 

• Proibido o exercício da prostituição em 
Portugal, com efeito a 1 de janeiro de 1963.

• O primeiro estudante negro é admitido numa 
universidade norte-americana.

• Realização do concílio Vaticano II, que marca  
o início da renovação da igreja católica. 

• Os Beatles gravam o seu primeiro disco. 
• Formação da banda Rolling Stones.

• Realiza-se a primeira transmissão televisiva 
entre os continentes americano e europeu, 

através do satélite Telstar. 
• Andy Warhol lidera o movimento “Pop Art”.

• Tem início a guerra  
em Moçambique. 

• Martin Luther King prémio  
Nobel da Paz. 

abrir, de forma inovadora, em Portugal, um 
espaço na escola que funcionasse como um 
incentivo à criatividade, contribuindo para 
uma aprendizagem mais ampla e rica, onde a 
liberdade de expressão e a experimentação 
de várias técnicas e materiais fossem capa-
zes de expor nos alunos novos desafios com 
total liberdade, desde muito cedo.

Desde então, até à atualidade, que a Arte 
e a Criatividade se assumem como valores 
essenciais na formação integral e humanis-
ta dos alunos do Colégio Valsassina.

Em 1963, em colaboração com o Pro-
fessor Camilo Cardoso da Faculdade de 
Ciências Médicas de Lisboa, foi criado o 
Gabinete de Estudos Psico-Pedagógicos do 
Valsassina, com pertinente função no domí-
nio da orientação escolar e vocacional. 

Ao longo desta década, Frederico Valsas-
sina Heitor em conjunto com Marinela e 
Camilo Cardoso realizou, e publicou, traba-
lhos de investigação inovadores sobre pe-
dagogia infantil e juvenil, com contribuições 
inéditas sobre experimentação através da 
Educação pela Arte. 

Ao longo dos anos 60, o Colégio Valsassi-
na modernizou-se e expandiu-se, atingindo 
cerca de 1000 alunos no final da década. 
Nesta altura, foram construídos quatro no-
vos pavilhões, infantil, liceal, internato e gi-
násio, projetados pelos arquitetos Raul Tojal 
e Manuel Carvalho. 

O pavilhão do internato foi transformado 
no Pavilhão da Primária, o que possibilitou a 
criação de várias salas de aula, dois amplos 
ateliers (no último piso) e um Museu (atual 
laboratório de computadores do 1.º Ciclo).

De forma gradual, a frequência ia aumen-

1960 
– 

1969

Sala de aula (1960)

Edifício do Liceu (1960)

Frederico Valsassina Heitor

As recordações são demasiado numerosas para serem enunciadas de modo sistemá-
tico ou representadas pela descrição de episódios exemplificativos. Teria de escrever 
uma autobiografia. Em vez dela evoco mundos de sensações para os quais no Colégio 
me foram abertas portas ou revelados novos caminhos.

Quando, ano após ano, chegam os aromas das estações - Outono, Inverno, Primavera 
– regressam memórias das árvores, declives, campos de espigas e papoilas, paisagens e 
horizontes que comigo se moviam em torno dos edifícios do Colégio.

Quando abro a porta de uma estante e me deixo ficar a olhar e volto a desarrumar 
e arrumar os livros, muitas vezes recordo e sinto o que, com a Professora Maria Alda, 
aprendi a respeito da alegria da leitura e do entusiasmo de criar e cuidar de uma “Bi-
blioteca”.

Quando entro numa sala de exposição e sinto um apelo peculiar e a exaltação algo 
reverencial apropriada às coisas da arte, muitas vezes recordo as primeiras sensações 
associadas a tintas e papéis, cores e texturas, no “Atelier” de Marinela e Melo Frazão.

Falo dos mundos dos livros, das artes e das paisagens que até hoje são o melhor que 
o mundo me pode dar.
António Alexandre Lopes Gonçalves Melo   
Aluno do Colégio entre 1964 e 1974. Professor Universitário

Valsassina anos 65/70

Imensidão de flashes de imagens e de 
sons nas minhas memórias !!! O Fifas ? Não , 
esse é luz permanente , diária, não se funde, 
tem mais de 50 anos…

Lá fora
11 anos de Évora, muito mimo, família pe-

queno burguesa, urbana, muito cinzentismo 
na vida do dia a dia. 

Colégio
Internato de rapazes, 150 em 500 alunos, 

muitas origens, estudantes de África, bran-
cos e negros, alguma modernidade. Para 
alguns recém amigos, passei a ser o Tó, Tó 
Santos, ou, simplesmente o “dezoito”.

Lá fora
Reencontrar irmã gémea aos fins de se-

mana, conhecer Lisboa, Feira da Ladra, mes-
se do Exército, pastelaria Suíça, comboio 
Cais do Sodré  - Algés , caminho inverso no 
Domingo à noite, a Azinhaga das Terezinhas 
a subir por ali acima.

Colégio
Acordar com o bater das palmas do Sr. 

António, “pilinhas frente a frente no duche” 
de água quente racionada, horários com 
disciplina, estudo da manhã antes do pe-
queno almoço.

Lá fora
Benfica europeu, mundial 66, Agostinho 

no Tour, guerra colonial, tempo de tropa, 
Salazar, a queda da cadeira, loja Porfírios, 
música francesa, o fenómeno Beatles, as 
bocas de sino, as mini saias….

Colégio
Omnipresença do casal Pilhas e Senhora 

Director, simpática presença feminina das 
irmãs Maria e Alzira no refeitório, a corrente 
de ar pela passagem da cozinheira D. Ernes-
tina, tabaco clandestino do Adão, as barras 
do Quintas, as “ meninas “ da Secretaria, fo-
tografia do Avelino Cunhal, ex-professor, o 
desporto nas manhãs de sábado, as futebo-
ladas do final do dia, as novas cumplicidades 
com o Carlos Viana, os saudosos Márinho e 
Vitó, o João Teles Branco, amizade de uma 
vida inteira, ontem, hoje, amanhã, sempre…. 
com o “mano “ João Facada. 

Lá fora
A amizade com a direcção do Moderno, a 
chegada ao poder de Marcelo Caetano, as 
eleições de 69, a oposição democrática, as 
conversas com o Luís Colaço, o mais politi-
zado, aluno externo, inteligência superior, o 
mais brilhante aluno, meu e o do João Faca-
da grande amigo.

Colégio
Ar colegial da Maria Alda, em 65 no pri-

meiro ano como professora, levada pelo bra-
ço do seu Renato, desengonçado, Big Ben de 
tweed inglês, o toque aristocrático da Maria 
Helena Reis, a letra piramidal da “desorga-
nizada” Valentina, o ar descontraído e “prá-
frentex” da Maria Elisa, o andar compostinho 
do SSS (Serafim Silva Santos), os coronéis 
(Irineu e Serzedelo), a hilariante Professora 
Gabi Begonha, o conservador beirão Pinto 
da Silva, o enigmático filósofo major Melo 
Antunes, presença tolerante na sala de estu-
do das 7.30 da manhã, em 1969/70.
António Correia Santos Aluno do Colégio entre 1964 
e 1971
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tando e a procura era muito superior às 
vagas existentes. Foi reiniciada a co-educa-
ção proibida desde 1941/1942, pela lei de 
separação dos sexos do Ministro Carneiro 
Pacheco.

Entretanto, as alterações expressas no 
sistema de ensino português no ano letivo 
1968/1969, que levaram à criação do Ciclo 
Preparatório do Ensino Secundário, tiveram 
consequências na orientação pedagógica 
do Colégio.
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A guerra e os 
movimentos pacifistas

O início da guerra 
colonial

Ensino

No auge da “guerra fria”, o mundo passa 
por calafrios devido à iminência de um con-
flito nuclear entre EUA e URSS. 

Em outubro de 1962, na sequência da 
instalação de mísseis soviéticos em Cuba, 
um braço de ferro entre os presidentes 
Kennedy e Kruschev quase conduziu a uma 
confrontação nuclear.

No entanto, o conflito que marcou a 
década foi o do Vietname, onde o exérci-
to norte-americano se envolveu em 1955, 
num conflito que durou duas décadas e 
que se saldou por uma clamorosa derrota 
dos Estados Unidos, que perderam cerca de 
60 mil soldados, estimando-se as perdas do 
lado dos vietnamitas em mais de um milhão, 
entre militares e civis. A guerra prolongada 
deu origem a um movimento pacifista de 
contracultura que se espalhou também pela 
Europa, conhecido pelo movimento hippie, 
sob o lema “paz e amor”, com a célebre fra-
se: “Façam amor e não a guerra” (Make love, 
not war).

1964 Telescola. Em 1964, institui-se o Cen-
tro de Estudos de Pedagogia Audiovisual, 
visando uma intensa difusão cultural atra-
vés da rádio e da televisão.

1966 A escolaridade obrigatória passa de 4 
para 6 anos, mais tarde estendida aos dois 
sexos. As crianças que não pretendessem 
prosseguir os seus estudos faziam as seis 
classes obrigatórias e as que quisessem 
continuá-los frequentavam apenas as qua-
tro primeiras classes que, depois de apro-
vação em exame, dar-lhes-iam acesso aos 
liceus ou ao ensino técnico.

1967 Instituído o ciclo preparatório do Ensi-
no Secundário, resultante da fusão dos dois 
primeiros anos dos ensinos liceal e técnico.

• Portugal adere à UNESCO.
• A PIDE assassina o General 

Humberto Delgado.
• Visita do Papa Paulo VI  

a Portugal.
• Nos EUA foram eliminadas todas 

as restrições ao direito de voto. 
• Ditadura no Brasil. 

• Bob Dylan canta The times they 
are changing.

• Inauguração da Ponte Salazar, em Lisboa.
• Num combate a um incêndio na serra de Sintra, morrem carbonizados 38 soldados.

• Em Portugal a emigração, entre legais e clandestinos, atinge neste ano o número 
recorde de 120 000 indivíduos.

• Natália Correia organiza a Antologia da Poesia Erótica e Satírica Portuguesa.
• Primeiro negro no governo dos EUA.

• Tem início a “Revolução Cultural”, na China.

• Grandes cheias da região de Lisboa em 
26 de Novembro. 

• Manuel Alegre publica  
O canto e as armas. 

• Tem início a “Guerra dos seis dias”. 
• Che Guevara é morto na Bolívia. 
• O cirurgião sul-africano Christian 

Barnard realiza o primeiro  
transplante cardíaco. 

• Gabriel Garcia Marquez publica  
Cem anos de solidão. 

• Afastamento de Oliveira Salazar da Presidência do 
Conselho. Este afastamento relacionou-se com uma 

doença, depois de uma queda.
• Marcelo Caetano é nomeado Presidente  

do Conselho de Ministros.
• Criadas as Universidades de Luanda  

e de Lourenço Marques.
• Martin Luther King é assassinado em Memphis.

• Agitação estudantil e operária que ficou conhecida 
como “Maio de 68” (França). 

• Nos EUA, o senador Robert Kennedy, candidato  
às eleições primárias democratas, foi assassinado.

• Invasão da Checoslováquia pela URSS. 
• Stanley Kubrick realiza 2001, Odisseia no Espaço.

• Chegada do Homem à Lua.
• Em Portugal, realizaram-se eleições legislativas  

com participação da oposição.
• Inauguração do novo edifício da Biblioteca Nacional.

• Inaugurada a sede e o Museu da Fundação Calouste Gulbenkian.
• Festival de Woodstock, EUA. 

Memórias do meu Colégio 

O internato
O Colégio Valsassina foi a minha casa du-

rante 7 anos: os sete anos mais importantes 
da minha adolescência, e por isso funda-
mentais para a minha vida futura. Lembro-
me de ter entrado no colégio na tarde do 
dia 5 de outubro de 1964 com a tenra ida-
de de 10 aninhos (61). Nos primeiros anos, 
os dias de regresso ao Colégio, depois do 
fim-de-semana ou férias, eram sempre de 
alguma tristeza, enquanto não entrava nos 
portões da quinta das Terezinhas, depois de 
subir a íngreme azinhaga do mesmo nome. 
Depois, lá dentro, a companhia dos colegas, 
entretanto já amigos, e a actividade escolar, 
desportiva e de recreio, rapidamente me 
ocupavam o espírito e me foram criando 
laços de familiaridade e bem-estar naquela 
casa. E de facto sentíamos uma relação de 
paternidade de quem nos dirigia e protegia. 
Esta proximidade era de tal forma que, no 
meu caso pessoal, o Director, o Sr. Heitor, 
que todos conhecíamos afectuosamente 
como o “Pilhas” chegava a transportar-me, 
no seu “VW Karman Guia” ao Campo Pe-
queno para apanhar a camioneta para ir de 
fim-de-semana a casa. 

Os Mestres
No capítulo escolar as memórias são igual-

mente marcantes pois da escola e dos meus 

professores recebi uma preparação acadé-
mica exigente, rigorosa e fundamental para 
a minha vida futura. Sem pretender castigar 
pelo esquecimento qualquer dos meus pro-
fessores saliento, talvez por ordem cronoló-
gica, a Dr.ª Maria Helena Reis, uma Senhora 
elegante e competentíssima no ensino do 
Francês e do português no 1.º ciclo, a Dr.ª 
Alda Silva, então jovem recém-licenciada, 
que no português do 2.º ciclo nos cativava 
para o gosto da leitura. Dela recordo ter re-
cebido de prémio, num concurso de escrita, 
um exemplar do livro de Miguel Torga – “Os 
Bichos”. Na matemática o inesquecível Dr. 
Henrique Marques, no seu porte involun-
tariamente “negligé”, que acabava as aulas 
cheio de pó de giz, desejando nós que o seu 
Sporting ganhasse sempre para o vermos 
bem-disposto e sorridente. Quando por 
qualquer motivo algum professor faltava, o 
mais certo era termos uma aula extra com 
o Dr. Frederico, o nosso “Fifas” que muitas 
vezes premiava, a resolução de problemas 
com distribuição de pastéis de nata. Nas 
exigentes disciplinas de Físico-Química e 
Ciências Naturais destaco a competên-
cia pedagógica e académica dos Dr. Mou-
ra Branco e Dr.ª Maria Elisa. Também no 
apoio ao aluno, nas aulas de estudo acom-
panhado, foram numerosos os professores 
residentes e “externos” que nos deixaram 
memórias. Deles recordo, entre outros, o 
Dr. Silva Santos, professor de desenho, que 

conhecíamos por “Cartuxo” por ser baixo e 
encorpado sempre bem vestido de casaco 
e gravata e com umas unhas sempre impe-
cavelmente tratadas. Na componente de 
educação física recordo o “gigante” Nuno 
Barros que me iniciou no Voleibol que vim 
a praticar durante longos anos. A atividade 
física e desportiva era aliás encarada pela 
Direcção do Colégio como uma componen-
te importante na formação dos alunos e o 
próprio “Fifas” jogava com frequência volei-
bol desafiando, com os seus três filhos, as 
melhores equipas de alunos.

Reconhecimento
Ao Colégio fiquei a dever um rigoroso có-

digo de disciplina, e a vida em internato exi-
giu-me, desde muito novo, um elevado sen-
tido de responsabilidade, aptidões que me 
facilitaram sobremaneira a adaptação à car-
reira militar que segui. A todos os mestres 
devo a sólida preparação académica neces-
sária para a minha futura formação técnica. 
O convívio em ambiente de internato e a 
interacção com todos os sujeitos em jogo, 
desde os Directores aos funcionários e 
dos colegas aos contínuos, construíram em 
mim, e certamente em muitos outros alu-
nos, o conjunto de princípios e valores que 
nortearam a minha vivência social, familiar, 
no Mar e na Escola que foram a minha vida.
João Francisco Facada Aluno do Colégio entre 1964 
e 1971

Primeiros exames oficiais no Colégio Valsassina, realizados no ginásio da Primária (1960) Festa de Natal (1966)

Aula da Infantil (1960)

O processo de descolonização que acon-
tece na sequência da II Guerra Mundial não 
incluiu Portugal, cujo governo de Salazar 
contraria a tendência mundial, mantendo 
o império colonial, introduzindo-lhe altera-
ções semânticas e algumas reformas.

Em 1961, depois de tentativas de diálo-
go sempre frustradas, têm início confrontos 
em Angola entre movimentos independen-
tistas e o exército português.

Dois anos depois, a guerra alastra à Guiné 
e, no ano seguinte, a Moçambique.

Portugal manteve assim, ao longo de 14 
anos, uma guerra em três frentes, onde com-
bateram cerca de 900 mil militares, com um 
número aproximado de nove mil mortos. 

A guerra colonial será apresentada “com 
conta, peso e medida”, devidamente censu-
rada, na televisão, que existe em Portugal 
desde 1957. Na madrugada de 20 de julho 
de 1969, milhares de portugueses puderam 
seguir em direto um dos acontecimentos do 
século XX, a chegada do Homem à lua.
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Alunos internos (1960) Almoço de finalistas (1960)

Finalistas (1960)
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“Passaram alguns dias para as aulas 
serem reabertas e, quando o foram,  

o clima de excitação não era propício  
ao seu normal desenvolvimento.”

No início da década de 70 surgiu em Por-
tugal um projecto de reforma do ensino. O 
primeiro-ministro de então, Marcello Cae-
tano, apresentou esta reforma ao País, num 
discurso proferido na rádio, em 17 de Janei-
ro de 1970, declarando estar o seu Gover-
no decidido a levar a cabo a grande, urgente 
e decisiva batalha da educação. O Ministro 
da Educação, Veiga Simão, responsável por 
esta reforma,  alargou a escolaridade obri-
gatória e gratuita para oito anos, e lançou as 
bases do desenvolvimento do ensino, esta-
belecendo o direito à educação, a igualdade 
de oportunidade e o acesso por mérito. 

Na sequência desta reforma, em 
1969/1970, o Colégio abriu a 1.ª classe a 
raparigas. Permitida a co-educação o Colé-
gio começou a receber raparigas para qual-
quer ano, na condição de terem um irmão 
como aluno do Colégio. Desde então, o Val-
sassina caminhou para um Colégio misto, 
com frequências semelhantes de cada sexo.

A primeira aluna que estudou no Colégio 
desde a Infantil até ao 12.º ano foi a Maria 
Morgado, posteriormente mãe e encarrega-
da de educação de dois alunos do Valsassina.

Por sua vez a criação, pelo Ministério da 
Educação, do Ciclo Preparatório do Ensino 
Secundário levou que este novo ciclo pas-
sasse a ser lecionado nas escolas prepara-
tórias, reservando os liceus para o ensino 
secundário. Enquanto isso, no Colégio a 
existência de todos os ciclos oferecia às 
famílias confiança e um percurso de conti-
nuidade.

O Colégio Valsassina evidenciava indica-
dores de qualidade, quer pelo projeto edu-
cativo e seus valores humanistas, quer pelos 

(excelentes) resultados que os alunos apre-
sentavam nos exames. Enquanto isso, em 
1972, legislou-se no sentido de autorizar os 
alunos do Ensino Oficial a serem dispensa-
dos destas provas caso apresentassem uma 
média de 12 valores no final do ano letivo. 
Pelo contrário, os alunos das escolas parti-
culares eram obrigados a fazer exame, inde-
pendentemente da sua classificação anual, 
situação que se manteve até 1974. Apesar 
desta discriminação, a frequência de alunos 
não se ressentiu, uma vez que as famílias 
reconheciam que a sua preparação man-
tinha um nível superior.

Entretanto, a revolução de 25 de abril de 
1974 ocorreu nos primeiros dias de aulas 
do 3.º período. As aulas foram suspensas e 
os alunos internos regressaram a casa. 

Passaram alguns dias para as aulas serem 
reabertas e, quando o foram, o clima de ex-
citação não era propício ao seu normal de-
senvolvimento. Frederico Valsassina Heitor, 
2006.

• Portugal abandona a UNESCO.
• D. António Ribeiro designado Cardeal Patriarca de Lisboa.

• Lançamento do primeiro computador pessoal.
• Primeiras imagens de Marte, a partir de uma sonda soviética. 

• URSS tem a primeira estação orbital habitada. 
• Stanley Kubrick realiza A laranja mecânica. 

• Criação do Parque Nacional Peneda-Gerês.

• Golpe de Estado em 25 de abril e fim do Estado 
Novo. 

• Instauração do regime democrático em Portugal.
• António de Spínola torna-se no 14.º Presidente 

da República.
• Costa Gomes toma posse como Presidente da 
República (exerceu funções entre 1974 e 1976).

• Assinados os Acordos de Lusaka.
• O presidente Richard Nixon demite-se  

na sequência do denominado  
“Escândalo Watergate”.

• Primeira edição do jornal Expresso, 
fundado e dirigido por Pinto Balsemão.

• A Guiné-Bissau declara unilateralmente 
a independência. 

• Crise petrolífera. 

• Morte de Oliveira Salazar (1889-1970).
• Primeira mulher num governo em Portugal.

• Formação da banda Queen.

Vivia-se então um período agitado com 
muitas mudanças, a nível político e social. 
Para o bom funcionamento do Colégio mui-
to ajudou a colaboração entre os docentes 
e a Direção. Não obstante, eram muitos os 
desafios e até as incertezas quanto ao futu-
ro do Colégio.

Como consequência da alteração às leis 
laborais, o internato ficou reduzido a cinco 
dias (os alunos entravam à 2.ª feira e saíam 

à 6.ª feira, depois do estudo). Devido a esta 
redução, a frequência do internato baixou 
consideravelmente. Acabou por fechar de 
forma definitiva em 1977/1978. De igual 
modo, a Colónia de Férias das Azenhas do 
Mar (que funcionava desde 1940) fechou 
em 1975.

Entre 1974 e 1980, o ensino particular 
passou por um período de grande tensão, 
uma vez que não se sabia ao certo qual a lei 
que o regia (para agravar a situação, entre 
1974 e 1980 passaram pelo Ministério da 
Educação oito ministros). De referir que o 
ensino particular estava (ainda) sob a alçada 
do estatuto publicado em 1948 (apesar das 
inúmeras alterações que foi sofrendo, este 
estatuto continuou em vigor até 1974).

Após a revolução foi criada a Associação 
dos Estabelecimentos de Ensino Particular 
(AEEP), que preencheu o lugar do Grémio 
dos Proprietários de Estabelecimentos de 
Ensino Particular (instituição na qual Fre-
derico Valsassina Heitor era, desde 1962, 
eleito representante, tendo sido em 1964, 
membro da sua direção).

Frederico Valsassina Heitor assumiu um 
papel chave a nível nacional, tendo parti-
cipado em várias Comissões para a elabo-
ração dos Estatutos do Ensino Particular 
(a partir de 1972); integrou a presidência 

da direção da Zona Lisboa-Setúbal da As-
sociação dos Estabelecimentos de Ensino 
Particular-AEEP (1976/77); e participou na 
Comissão de redação do Estatuto do Ensino 
Particular e Cooperativo (1977). 

A existência constitutiva do Ensino Parti-
cular ficou confirmada na Lei 9/79, um ver-
dadeiro marco político na defesa do Ensino 
Particular e Cooperativo.

Em 1976 é concedido ao Colégio o cha-
mado ”paralelismo pedagógico” por tempo 
indeterminado, que se traduz na sua não 
dependência das escolas públicas quanto à 

orientação pedagógica e adopção de instru-
mentos escolares.

A partir de 1977, com a morte de Mário 
Heitor, Frederico Valsassina Heitor assumiu 
a gestão administrativa e financeira do Co-
légio, acompanhado pela sua mãe, até ao 
falecimento desta em 1994.

E assim, nos finais dos anos 70, após a 
morte de Mário Heitor e num novo contex-
to político e socioeconómico em Portugal, 
o Colégio voltou a expandir-se para a sua 
capacidade e configuração actual, com cer-
ca de 1400 alunos.

1970 
– 

1979
Atelier de Expressão Plástica

Visita de Estudo a Madrid Passeio de professores ao 
Crato e Castelo de Vide

Atelier do 1.º Ciclo

O primeiro grupo de Teatro (1975/1976)

Excursão à Corunha e a 
Santiago de Compostela

Não andávamos apenas no Valsassina, crescíamos no Valsassina 

Corríamos, subíamos às árvores, caíamos, respirávamos, partilhávamos o espaço da 
quinta e crescíamos com a comunidade que o formava, um mundo que surgia grande e 
variado, com uma personalidade própria, marcada pelas cores dos bibes dos mais no-
vos, as cores e os cheiros das tintas da pintura, da terra e dos eucaliptos, as vozes nos 
recreios e as corridas desenfreadas pela quinta, as vozes dos contínuos, a campainha a 
marcar o início das aulas e dos recreios, os professores que revelavam coisas novas e 
nos instigavam a ser curiosos, a questionar e a querer saber mais. Uma personalidade 
com uma marca de liberdade, esforço e responsabilidade, imprimida pela família Valsas-
sina e desenvolvida por pessoas empenhadas num sentido de comunidade, num proje-
to educativo inclusivo, abrangente e universal que desafiava a ultrapassar as dificulda-
des, a viver com as diferenças e a aceitar-nos em vez de nos formatar. A ser exigentes 
primeiro connosco próprios, a ter sentido crítico e a saber decidir. A exprimir-nos da 
forma mais adequada a cada um, através da escrita, da pintura, do desporto, do teatro, 
ou mesmo das equações. A apreciar a multidimensionalidade do Mundo e a reconhecer 
as várias correntes de conhecimento: cientificas, artísticas ou humanísticas. A querer 
ser melhor, por si e pelos outros.

Não conseguiria elencar todos os que me marcaram no Valsassina, dos 2 aos 17 anos, 
em que cresci embebido neste projeto educativo sem na altura me aperceber de toda a 
sua importância. Era normal que assim fosse, era assim que estava a crescer. 
Jorge Miguel Tojal Silva Aluno do Colégio entre 1967 e 1982. Engenheiro

Frederico César de Valsassina, 2006

• Ataque terrorista na aldeia dos Jogos 
Olímpicos de Munique.

• Assaltado o edifício Watergate, sede 
do Partido Democrata nos EUA.

• Apresentação da peça musical Jesus 
Christ Superstar, de Jim Rice, com música 

de Andrew Lloyd Weber. 
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O petróleo e a crise 
do mundo capitalista

Enfim, a Liberdade! Ensino

A economia do mundo capitalista sofre, 
em 1973, um forte abalo, especialmente 
sentido nos Estados Unidos, devido à de-
nominada “crise do petróleo”, resultante da 
decisão da Organização dos Países Produ-
tores de Petróleo – OPEP, de triplicar o pre-
ço do barril de crude.

A decisão é uma retaliação dos países 
árabes contra os Estados Unidos, o maior 
consumidor mundial de petróleo, devido ao 
apoio norte-americano a Israel na guerra do 
Yom Kippur, que opôs este país a uma coli-
gação de países árabes liderada pelo Egipto 
e Síria, apoiada pela URSS.

A crise repetir-se-ia seis anos mais tarde, 
quando da queda do Xá do Irão, aliado dos 
EUA, e a tomada do poder pelos radicais re-
ligiosos chefiados pelo Ayatolah Khomeini, 
inimigo de Israel. A “crise do petróleo” be-
neficiou a economia da URSS, que atraves-
sou um dos seus períodos mais prósperos.

1971 Criada a Ação Social Escolar. 

1972 Veiga Simão, Ministro da Educação, 
anuncia a criação de 3 Universidades, um 
Instituto Universitário, 6 Institutos Politéc-
nicos e 8 Escolas Superiores.

O ensino obrigatório passa a ser gratuito. 
Criados os exames ad-hoc para ingresso na 
Universidade.
 
1974/1975 Os quatro primeiros anos do 
ensino primário são organizados em fases 
com a duração de dois anos. A avaliação 
escolar passa a realizar-se no fim de cada 
fase, deixando de haver reprovação no final 
do 1.º e do 3.º ano de escolaridade. Os 5.º 
e 6.º anos, integrados no ensino obrigató-
rio, estão organizados em três ramos (ciclo 
complementar primário, ensino preparató-
rio directo e ensino preparatório TV).

1975 Cria-se o 1.º ano do curso geral unifi-
cado, constituído pelos 7.º, 8.º e 9.º anos de 
escolaridade obrigatória. O 9.º ano passa a 
incluir uma área vocacional.

1975 Cria-se o Serviço Cívico Estudantil, 
ano vestibular de ingresso ao Ensino Supe-
rior, constituído por atividades de serviço à 
comunidade.

1977 Criadas as Escolas Normais de Edu-
cadores de Infância e o sistema público de 
educação pré-escolar. 

As Associações de Pais veem regulamen-
tada a sua participação no sistema nacional 
de ensino. 

Cria-se o ano propedêutico, que integra 
cinco disciplinas, das quais duas (língua por-
tuguesa e uma língua estrangeira) são obri-
gatórias. 

É introduzido o numerus clausus, que pas-
sará a fixar em cada ano o número de alu-
nos a admitir ao ensino superior.

• 11 de março e nacionalizações.
• Eleições para a Assembleia Constituinte, no dia 25 de abril.

• Independências das ex-colónias africanas.
• 25 de novembro. 

• Os EUA saem do Vietname.
• Criação da empresa Microsoft.

• A Assembleia Constituinte, reunida na sessão  
plenária de 2 de Abril de 1976, aprova  

a Constituição da República Portuguesa.
• Ramalho Eanes toma posse como Presidente da 
República (exerceu funções entre 1976 e 1986).

• Eleições legislativas (25 de abril) e eleições autárquicas 
(12 de dezembro).

• Criação de Parques Naturais: Serra da Estrela, Reserva 
Natural do Estuário do Tejo e Parque Natural da Arrábida.

• Carlos Lopes ganha pela primeira vez  
o Campeonato do Mundo de Corta-Mato.

• Reunificação do Vietname. 
• Fundação da Apple

• A RTP emite a primeira Novela, Gabriela.
• Vendida em Lisboa a primeira  

 Coca-Cola.
• Em Espanha realizaram-se as primeiras 

eleições gerais em democracia.
• Primeiro voo comercial do avião 

Concorde, entre Paris e Nova Iorque. 
Demorou 3h 38m. 

• Foram lançados os Microcomputadores 
Apple II e Commodore PET.

• Formação da banda Xutos e Pontapés.
• Primeiro filme da saga Star Wars.

• Morre o papa Paulo VI. 
• É eleito o papa João Paulo II. 

• Nasce em Londres o primeiro bebé 
concebido a partir da fertilização in 
vitro (FIV). Ficou conhecida como a 

bebé-proveta, Louise Brown.

• Aprovado o Serviço Nacional  
de Saúde.

• A “revolução islâmica” triunfa  
no Irão (Pérsia). 

• Margaret Thatcher é eleita 
primeira-ministra da Grã-Bretanha.

• A Philips lança o CD e o leitor 
de laser. 

Era uma vez um Colégio que era mais do 
que um colégio. Era uma quinta, inclinada e 
cheia de árvores, arbustos, flores e plantas 
esquisitas e também bichos-de-conta e um 
campo de futebol. Era uma casa, espaçosa 
mas acolhedora, povoada de amigos, con-
selheiros, mentores, pessoas novas e outras 
não tão novas, pessoas interessantes e ou-
tras simplesmente interessadas. Era um lo-
cal de encontros, de partilhas, de confron-
tos de saberes e de experiências, algumas 
boas, outras nem tanto, mas sempre fas-
cinantes, sempre motivadoras, sempre es-
senciais. Era uma aula aberta permanente, 
onde aprendi a importância do pensamen-
to crítico, do questionamento responsável 
e positivo, da necessidade de uma postura 

moral, onde aprendi a pensar fora da caixa 
com a Professora Alda e com a Professora 
Flandia, onde aprendi a lidar com os outros 
– e comigo mesmo. Era um mundo dentro 
do mundo, às vezes mais parecendo uma 
ilha rodeada por um mar particularmente 
selvagem, onde todos os dias, durante cerca 
de 13 anos, aprendi a viver mais um boca-
dinho, a defender-me um pouco melhor, a 
tentar ser um melhor amigo, a usar os meus 
sentidos para melhor dar um sentido ao que 
chamava de realidade. Era uma vez o meu 
Colégio.
Pedro Manuel Soenen da Silva Trindade Miranda  
Aluno do Colégio entre 1968 e 1981. Tradutor e 
Gestor 

Na madrugada de 25 de abril de 1974, 
uma revolta militar em Lisboa depõe o go-
verno de Marcelo Caetano e põe fim ao 
regime autoritário do Estado Novo, que 
governou Portugal durante quase cinco dé-
cadas.

O golpe militar dá origem a uma revolução 
democrática. As liberdades são repostas, ao 
mesmo tempo que a decisão da descolo-
nização põe fim a uma guerra que durava 
há 13 anos. Num ano e meio, todas as ex-
colónias se tornam países independentes, à 
excepção de Timor, que viveu um período 
atribulado com a ocupação pela Indonésia.

Em 1975, realizam-se as primeiras elei-
ções livres, para a Assembleia Constituinte, 
com a vitória do partido socialista, liderado 
por Mário Soares. Concorreram 14 partidos.

A Constituição é aprovada um ano depois 
e realizadas as primeiras eleições legislati-
vas, com nova vitória do partido socialista.Equipa de Voleibol vencedora do 

encontro Lisboa-Madrid (1971)
Equipa de Voleibol Campeã 

nacional escolar (1973)

Visita de estudo a Santiago de Compostela 
Ciclo preparatório (1972)

Uma das coisas que mais me marcou foi a envolvência da natureza, nomeadamente os 
grandes eucaliptos. Recordo ir ao gabinete do Fifas por “mau comportamento”. Por iro-
nia do destino, 30 anos depois, no mesmo gabinete, assino, com o Dr. João Valsassina, 
um protocolo entre o Colégio e a Associação 1% por mim criada em 2016.O Valsassina 
marcou-me por ser uma família e por me fazer sentir em casa. O Colégio ensinou-me a 
ser resiliente.
Filipe Alexandre Dhanis de Canto e Castro Aluno do Colégio entre 1974. CEO – Director de Casting 
(Quickcasting)

Fui a primeira menina adolescente a ser inscrita no Colégio! Estive na infantil no Colégio, 
mas tive de sair, pois a partir da primária era só para rapazes. O meu irmão continuou no 
Colégio até entrar para a faculdade. Quando acabei o 5.º ano do liceu (actual 9.º ano), 
estava nas Doroteias, que só tinha até esse ano. Os meus pais decidiram pedir um con-
selho ao Frederico Valsassina, sobre qual o colégio em que deveriam inscrever-me para 
os 6.º e 7.º anos. Fui com eles a essa reunião e assim que entramos no Colégio, ele disse 
que já vinha pensando há tempos em tornar o Colégio misto e que se eles quisessem 
podiam inscrever-me lá! E, assim, fomos directamente à secretaria! Foi muito giro, pois 
eramos poucas meninas e os rapazes tratavam-nos como princesas! Guardo uma exce-
lente lembrança desses anos.
Cláudia Weigert Aluna do Colégio entre 1977 e 1979

O Colégio Valsassina foi muito impor-
tante na minha vida e traz-me memó-
rias e afetos que perduram. Pelas pes-
soas que tive a felicidade de encontrar, 
e que fazem parte de mim, até aos dias 
de hoje. Pelos professores que tive e 
que foram cruciais na minha formação. 
Recordo com um carinho especial, a 
Maria Alda que me acompanhou e me 
incentivou. Recordo-me da força e en-
tusiasmo das suas aulas, notáveis, com 
energia e sentimento. Palavras colori-
das e cheias de imaginação. Associo es-
ses dias à alegria de termos um sonho 
nas nossas vidas, e hoje retenho, como 
é importante continuarmos a sonhar. 
Adquiri crenças fortes que passam pela 
capacidade de nos entregarmos, em 
valorizar o trabalho, o esforço e a de-
dicação. Respeito e rigor são também 
palavras que me ocorrem. E, não sei ex-
plicar porquê, mas associo o Valsassina 
a dias luminosos e cheios de sol, o que 
me conforta e tranquiliza.
Paula Menezes Aluna do Colégio entre 1976 e 
1983. Economista
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No ano letivo 1980/1981 a frequência 
de alunos continuava em progressão o que 
motivou um aumento das instalações. Sob 
o projeto do Arquiteto Frederico Valsassi-
na, filho mais velho de Frederico Valsassi-
na Heitor, foram edificadas novas salas de 
aula. Este aumento no número de alunos 
deveu-se também à criação do 12.º ano, 
constituído então por três disciplinas, com 
uma carga horária de 12 horas semanais 
(que incluíam um aumento no número de 
horas para a Matemática e a criação de 
aulas de preparação para a Prova Geral de 
Acesso, PGA).

Nesta altura, o ringue de patinagem (exis-
tente na Quinta das Terezinhas) revelava-se 
um espaço sem utilidade o que levou à re-
formulação do espaço com a criação de um 
campo de ténis e de basquetebol.

Em 1983, João Valsassina Heitor (bisneto 
dos fundadores) entra para a Direção Peda-
gógica e para o Conselho de Direção, o qual 
à data era composto por Frederico Valsassi-
na Heitor, Maria Manuela Valsassina Heitor 
e Maria Frederica Valsassina. Desde 1997 
que João Valsassina era já um colaborador 

do Colégio, com serviço na Secretaria Ad-
ministrativa, Secção do Pessoal e Refeitório, 
para além da prática desportiva e apoio ao 
treino (como treinador-adjunto). Até 1997 a 
atividade de João Valsassina dividia-se em 
três sectores: na parte desportiva (onde se 
dedicava ao treino de voleibol e à coorde-
nação das atividades de Desporto Escolar); 
como professor (onde dava aulas do 2.º 
ciclo ao 10.º ano) e como coordenador de 
turmas no 2.º ciclo.

Ao longo desta década o Colégio mo-
dernizou-se (em 1983 foram inaugura-
das novas salas para o Ciclo Preparatório, 
atualmente designado de 2.º ciclo; e em 

• O Papa João Paulo II sofre um atentado na Praça de S. Pedro.
• Casamento do príncipe Carlos e da princesa Diana.

• O TGV francês, o comboio mais rápido do mundo, faz a sua 
viagem inaugural.

• Os primeiros casos de SIDA são detetados em Nova Iorque.
• Steven Spielberg realiza Os salteadores da arca perdida.

• A Assembleia da República aprova o projecto 
do PS sobre a despenalização do aborto. 

• Carlos Lopes é campeão mundial  
de corta-mato, pela 2.ª vez.

• Carlos Lopes vence a maratona dos Jogos 
Olímpicos de Los Angeles.

• Nasce, na Austrália, o primeiro bebé 
proveniente de um embrião congelado. 

• Milos Forman realiza Amadeus. 
• Zeca Afonso dá o seu último concerto,  

no Coliseu dos Recreios, Lisboa. 
• É inaugurado o Centro de Arte Moderna  

da Fundação Calouste Gulbenkian. 

• Acidente de Camarate. Morrem Sá Carneiro 
e Adelino Amara da Costa. 

• Restabelecida a Queima das Fitas, em 
Coimbra.

• Primeiras emissões da televisão a cores,  
em Portugal.

• Na Islândia é eleita a primeira mulher 
Presidente da República, Vigis Finnbogadottir.

• Umberto Eco publica O nome da rosa.  

1987 foram construídas novas salas para 
o 7.º ano) e afirmava-se como uma escola 
diferenciadora com um ensino de qualida-
de. 

Em 1984 o Colégio comemora 50 anos 
desde a fundação na Avenida António Au-
gusto Aguiar e é agraciado pelo Ministério 
da Educação. Foi também neste ano que foi 

atribuída ao Colégio Valsassina ”autonomia 
pedagógica” para o Sector Primário, a qual 
seria alargada a todo o ensino ministrado 
no Colégio em 1986. 

O contínuo reconhecimento público ao 
trabalho do Colégio foi manifestado pela 
atribuição, em 1985, do título de Membro 
Honorário da Ordem de Instrução Pública 

- D.R. 258 II Série de 20/11/85 (alvará de 
20/09/85). 

Foi nesta década que as viagens de carác-
ter cultural, e as viagens de finalistas, co-
meadade ainda maior. 

O modelo pedagógico assumia-se cada 
vez mais como um elemento diferenciador, 
através da “política de portas abertas” onde 

os coordenadores/tutores estão em diálo-
go permanente com os alunos e seus pais, 
acompanhando-os no dia-a-dia, ajudando
-os a crescer de forma equilibrada. Procura-
se transmitir segurança, apoio, afetividade, 
respeito por cada um, na sua individualida-
de, e disponibilidade para ouvir e agir com 
firmeza e coerência.

1980 
– 

1989

Sala da Infantil (1988)

Concerto da Primavera (1984)

Visita de estudo (7.º ano) 
à Batalha e Conimbriga

Sala de aula do 1.º Ciclo

• É extinto o Conselho da Revolução. 
• O Papa João Paulo II visita Portugal  

pela primeira vez. 
• A Argentina invade as ilhas Falkland,  

arquipélago britânico. 
• Na Polónia, Lech Walesa, líder do sindicato 

Solidariedade, é posto em liberdade,  
depois de 11 meses de prisão. 

• José Saramago publica Memorial do Convento.
• A revista Time elege como homem  

do ano um computador.
• Um cirurgião norte-americano, William De Vries, 

aplica pela primeira vez um coração artificial.

1984

Aos meus 5 anos e 8 meses iniciei a minha vida escolar no Co-
légio Valsassina, onde conheci os meus primeiros amigos e pro-
fessores. Esta foi a minha segunda casa ao longo de 13 anos e 
posso afirmar que foi aqui que descobri tudo pela primeira vez! 
Os melhores amigos, que ainda hoje permanecem na minha vida 
e família e outros, que não foram nem nunca serão esquecidos, 
mas que por diversas circunstâncias da vida seguiram caminhos 
diferentes. Lembro-me de muitos professores, da minha primeira 
professora nos 5 anos, a Fernanda, e na primária das professoras 
Maria Emília e Maria Gertrudes. Depois, poderia enumerar todos 
os professores, pois recordo-me de todos, os quais tiveram um 
papel importante no meu desenvolvimento. Não posso deixar de 
destacar, a minha primeira professora de Inglês, a professora Jú-
lia Vidal, de quem eu muito gostava. O Professor Henrique Verol 
Marques, que me ensinou a gostar de Matemática e que tinha 
um modo muito peculiar de dar aulas! O professor Renato Silva, 
que contava muitas histórias engraçadas nas aulas! Mais tarde, a 
professora Maria Elisa Prista, que muitas vezes me comparava ao 
meu Pai, que também frequentou o Colégio! A professora de Por-

tuguês, Marina Fernandes, que me levou a descobrir o gosto pela 
leitura e pela escrita. O Dr. Frederico Valsassina (o “Fifas”), pes-
soa com um carisma genuíno, que nos ia dar aulas de Matemática 
quando algum professor não podia estar presente! 

Recordo o mítico pátio da estrela, local “proibido” para se estar, 
mas que nós na primária gostávamos de visitar, e quando aparecia 
o cão preto “bolinhas” a correr atrás de nós era uma diversão/
adrenalina!!! Os passeios e visitas lá abaixo à Quinta, eram outra 
aventura nos nossos recreios da hora do almoço, em que percor-
ríamos todos os cantos e esconderijos. 

Agora tenho as minhas duas filhas, a Leonor e a Luisinha Albu-
querque, a frequentar o 1.º ano e 4 anos respetivamente, e voltei a 
reencontrar vários amigos que frequentaram o Colégio na mesma 
altura do que eu, alguns foram da minha turma e agora as nossas 
filhas também são amigas e já começam a construir uma amizade 
e uma história no Colégio!

Todos os anos foram muito marcantes, pois acompanharam o 
meu crescimento de menina a mulher. 
Ana Albuquerque Aluna do Colégio entre 1984 a 1998. Farmacêutica
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O flagelo da SIDA

Portugal na CEE

Embora não se saiba quem foi o primeiro 
doente infectado com o VIH (Vírus da Imu-
nodeficiência Humana), nem quando essa 
infeção ocorreu, a doença é pela primei-
ra vez reportada nos Estados Unidos, em 
1981. O denominado “paciente zero” morre 
também nesse ano. 

A doença, na maior parte dos casos trans-
mitida sexualmente, ou pelo uso de serin-
gas infetadas, causou enorme alarme social, 
alastrou ao mundo inteiro e atingiu 75 mi-
lhões de pessoas, até aos dias de hoje.

Em 1983, o VIH foi isolado pela primeira 
vez. O primeiro medicamento para o trata-
mento da doença, o AZT, só foi criado em 
1987.

Em Portugal, o primeiro caso foi registado 
em 1983 e, até 2018, foram identificados 
cerca de 58 mil casos, dos quais 14.500 fo-
ram mortais. Ainda no nosso país, segundo 
os últimos dados da Organização Mundial 
de Saúde, mais de 90% dos portadores do 
VIH estão diagnosticados.

• Assinatura do tratado de adesão  
de Portugal à Comunidade Económica 

Europeia (CEE).
• Inauguração da mesquita de Lisboa. 

• Mikhail Gorbachev é eleito 
secretário-geral do PCUS. 

• A eleição do presidente José Sarney 
marca o fim da ditadura militar  

no Brasil.
• A final da Taça dos Campeões 

Europeus, disputada no estádio do 
Heysel, em Bruxelas, provoca uma 

tragédia com 39 mortos e 450 feridos. 

• A partir do dia 1 de janeiro, Portugal  
e Espanha são membros da CEE.
• Rosa Mota é campeã europeia  

da maratona. 
• Na África do Sul, Pieter Botha declara o 

conceito de apartheid ultrapassado. Anuncia 
a supressão do livre-trânsito para os negros. 
• Catástrofe nuclear na central soviética de 

Chernobyl. 
• Explosão do vaivém espacial Challenger.

• Mário Soares toma posse como Presidente 
da República (exerceu funções  

entre 1986 e 1996).

• Na URSS, Gorbachev apela  
à democratização do partido  

e da sociedade russa. 
• Na Grã-Bretanha, Margaret Thatcher 

é eleita para um terceiro mandato.
• A Terra atinge os cinco mil milhões 

de habitantes. 
• O Futebol Clube do Porto vence 
a Taça dos Campeões Europeus, 

em Futebol. Vence também a Taça 
Intercontinental. 

• Rosa Mota é campeã mundial  
da maratona.

• Aprovada a Lei da Rádio.
• Rosa Mota vence a maratona  
dos Jogos Olímpicos de Seul. 

• Queda do muro de Berlim. 
• Massacre da praça de 
Tienanmen, na China.

• Na Checoslováquia, Vaclav Havel 
é eleito presidente da República. 
• O livro Arquipélago de Gulag, de 

Alexander Soljenistyne,  
é publicado na URSS. 

• No MOMA, em Nova Iorque,  
é apresentada a exposição Picasso 

e Braque, a invenção do cubismo.

A instauração da democracia em Portu-
gal é a precursora da denominada “terceira 
vaga democrática”, na definição do cientista 
político norte-americano, Samuel Hunting-
ton. 

A revolução portuguesa, de certa forma, 
“inspirou” transições para a democracia em 
todo o mundo, começando pela vizinha Es-
panha, mas atingindo cerca de 50 países um 
pouco por todo o mundo, com especial inci-
dência na América Latina. 

A democracia abriu Portugal ao mundo, 
ao mesmo tempo que a descolonização o 
recentrou na Europa. 

No dia 1 de janeiro de 1986, Portugal in-
tegra a Comunidade Económica Europeia 
– CEE, atual União Europeia, tornando-se 
o seu décimo primeiro membro. Foi o cul-
minar de um longo processo negocial, que 
começou com o pedido formal de adesão, 
em 1977. 

Atualmente, com a recente adesão da 
Croácia em 2013, a UE conta com 28 Esta-
dos-Membros.

Excursão a Cáceres (1986)

O Valsassina faz este ano 120 anos, em 30 dos quais fui presença quase diária, como 
antigo aluno e como pai de 3 alunos (o último dos quais saiu para o ensino superior em 
setembro de 2019).

Tive, por isso, oportunidade de assistir às mudanças que foram acontecendo no Co-
légio, a nível da direção, professores, pessoal auxiliar, instalações, métodos de ensino e 
na relação pais/alunos com o Colégio, tal como na relação do Colégio com o exterior, 
por exemplo, através do contacto dos alunos com empresas e de trabalho de campo. 
Também acompanhei a evolução na parte social e humana através de ações de vo-
luntariado e cooperação com o meio físico e social onde o Colégio se insere. Saliento 
também a motivação para a prática do desporto, através da melhoria das instalações 
desportivas e não esqueço a procura e desenvolvimento nos alunos da sua parte artís-
tica e cultural.

O ensino é o elemento principal de uma escola o que se mede, por exemplo, através 
das notas. Não tenho dúvidas que o Valsassina foi sempre evoluindo e preparando os 
alunos muito bem para as etapas seguintes. O ensino, os projetos, o desporto, a dimen-
são social e humana, são pilares que tornam o Colégio Valsassina especial na formação 
dos Homens de amanhã.
David Rézio Martins Aluno do Colégio entre 1980 e 1985. Empresário da Construção Civil

Ensino

1979/1980 Criado o 12.º ano, em substi-
tuição do ano propedêutico, com o duplo 
objectivo de constituir o ciclo terminal do 
ensino secundário e a função de ano ves-
tibular para o ingresso ao ensino superior

1983 Criação de cursos técnico-profissio-
nais, a ministrar após o 9.º ano de escolari-
dade. Tais cursos, com a duração de 3 anos, 
correspondem aos 10.º, 11.º e 12.º anos de 
escolaridade e conferem diplomas de fim 
de estudos secundários, que permitem o 
acesso ao ensino superior, e diplomas de 
formação técnico-profissional para ingresso 
no mundo do trabalho.

1986 Lei de Bases do Sistema Educativo. 
Ensino primário: elimina-se o regime de 

transição da primeira para a segunda fase 
de aprendizagem e são progressivamente 
extintos todos os cursos complementares 
do ensino preparatório (excepto os que fun-
cionam em regime de experiência pedagó-
gica), desde que seja possível a integração 
dos alunos no ensino directo. Novos pro-
gramas são introduzidos.

Ensino secundário: São criados os 8.º e 9º 
anos de escolaridade do curso geral unifica-
do. O curso complementar do ensino unifi-
cado fica organizado em cinco áreas de es-
tudos, que integram um tronco comum de 
disciplinas, uma componente de formação 
específica e outra de formação vocacional.

1987 Uma sondagem nacional revela que a 
indisciplina é um dos factores essenciais do 
insucesso escolar. 
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Entrei para o Colégio antes de completar 
3 anos de idade, mas mesmo antes de nas-
cer já andava por lá, pois os meus pais eram 
lá professores.

As minhas primeiras memórias são do re-
creio da Infantil. Ainda aí tive os meus pri-
meiros amigos, com muitos dos quais cresci. 
Com alguns partilhei a mesma turma desde 
então até ao 12.º ano.

Lembro-me de cada pormenor da “Mon-
tanha”, como chamávamos à encosta argi-
losa ao lado do campo de futebol, com as 
raízes dos eucaliptos a servirem de pontos 
de apoio para escaladas reais (que se imagi-
navam tão grandes...).

Lembro-me de ainda pequeno ter um fas-
cínio pelo Laboratório de Ciências Naturais 
e pelas suas coleções.

Lembro-me dos meus colegas de turma, 
principalmente aqueles com quem mais 
anos partilhei. 

Lembro-me da camaradagem na equipa 
de basquetebol.

Lembro-me do muito que aprendi no Gru-
po de Teatro.

No Colégio aprendi a aprender.
No Colégio aprendi a ser.
Eu sou aluno do Valsassina.

João Pedro Tojal Loia Soares Silva Aluno do Colégio 
entre 1973 e 1989. 
Adaptado de Associação Antigos Alunos do 
Valsassina

Finalistas da Deutsche-Turnfest (1983)

Medalha de prata nos Jogos da Juventude, 
Helsínquia, Finlândia (1986)

Primeira equipa de voleibol feminino (1980)
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A década de 90, do século XX, foi um 
período marcado pela estabilidade da fre-
quência de alunos, pela introdução de con-
teúdos inovadores e pela consolidação do 
Valsassina.

Frederico Valsassina Heitor continuava a 
evidenciar um enorme prestígio e compe-
tência a nível nacional. Entre outros cargos, 
foi nomeado representante do governo no 
Conselho Nacional de Educação, no perío-
do entre 1988 e 2002. No dia 10 de Junho 
de 1995, foi agraciado com o grau de Co-
mendador da Ordem de Instrução Pública. 
Reformou-se em 1997, passando a assumir 
a Presidência do Conselho de Administra-
ção, sem nunca deixar de partilhar a sua 
experiência e colaboração a toda a equipa 
diretiva e corpo docente. 

Assim, a partir de 1997, João Valsassina 
Heitor, bisneto dos fundadores, assumiu o 
cargo de Director Pedagógico. Foi também 
nesta data, que Maria Alda Soares Silva (que 
já colaborava com a Direção desde os anos 
70) passou a integrar o Conselho de Dire-
ção, assumindo também o cargo de Direto-
ra dos Departamentos Didáticos, essencial 
no modelo de melhoria de qualidade que se 
procurou desenvolver nessa data.

O lema definido pelos fundadores para a 
nova escola mantinha-se atual. Mas, sentiu-
-se necessidade de rever o Projeto Educati-
vo, anteriormente elaborado por Frederico 
Valsassina Heitor e por Maria Alda Soares 
Silva, e adaptá-lo às exigências do século 
XX. 

Em complemento, considerou-se impor-
tante encomendar um estudo de opinião 
sobre o Colégio, o qual envolveu a partici-

pação de toda a comunidade escolar (Dire-
ção, professores, alunos, pais, antigos alu-
nos e pais de antigos alunos e funcionários). 
Os dados recolhidos neste estudo ajudaram 
à reestruturação do Projeto Educativo do 
Colégio.

Foi também neste período que se dedicou 
muita atenção à formação, quer da Equipa 
Diretiva, quer dos professores. Este pro-
cesso teve a supervisão do Centro REPE 
(Reciclagem Permanente de Professores), 
de Santiago de Compostela. Foram promo-
vidos conteúdos e ações inovadores, entre 
as quais se destacam: as ações de formação 
em colaboração com o Centro de Inovação 

• Aprovado o acordo ortográfico. 
• Nascimento da Web como um serviço 

público da Internet.
• A URSS acabava como Estado.

• Inaugurado o túnel do canal da Mancha.
• Nelson Mandela é o primeiro presidente 

negro da África do Sul. 
• Lançada a Playstation 1.

• Israel e a Santa Sé estabelecem relações 
diplomáticas plenas, após um acordo 

estabelecido a 30 de Dezembro de 1993.

• O Centro Cultural de Belém 
abre ao público. 

• A Checoslováquia 
desaparece.

• Fim do regime do apartheid.
• A «Grande Tempestade de 
1993» ou a «Tempestade do 
Século» atinge a Costa Leste 

dos EUA, estabelecendo 
recordes de queda de neve 
desde o Quebeque a Cuba, 
tendo sido responsável pela 

morte de 318 pessoas.

• Nelson Mandela é libertado na África do Sul,  
depois de 27 anos de reclusão. 

• Na África do Sul, a segregação racial nos lugares 
públicos é abolida. 

• O Iraque invade o Koweit, dando início a um conflito 
regional com intervenção direta de uma força militar 

liderada pelas Nações Unidas. 
• Em Berlim, é assinado o tratado de reunificação  

da Alemanha. 
• Na URSS, Gorbachev é eleito presidente  

da república. 
• Gorbachev Recebeu o prémio nobel da paz.

Pedagógica Padres e Maestros da Corunha; 
o curso de programação dos conteúdos 
fundamentais, seleção de capacidades e 
atividades de desenvolvimento no âmbi-
to do Projeto Harvard – Desenvolvimento 
da inteligência nas crianças (1989/1990); 
e o curso sobre “Filosofia para Crianças” 
para Educadores e professores do 1.º Ciclo 
(1992). 

Desde o ano letivo 1991/1992 que o 
Colégio passou a incluir na sua oferta cur-
ricular a disciplina de Filosofia para Crian-
ças. Foi a primeira escola do país a incluir 
no currículo dos 5 anos e do 1.º ciclo esta 
área, procurando acima de tudo, ajudar as 

crianças a aprender procedimentos que as 
ajudem a pensar de maneira crítica, reflexi-
va, criativa e autónoma.

A década de 90, foi uma época estimulan-
te de grandes discussões sobre o passado 
e o futuro do Colégio, sobre a definição da 
sua Missão e Visão, sobre a educação para 
os valores e a Dimensão Humana, sobre as 
finalidades educativas e projetos académi-
cos a desenvolver com os alunos. Foram 
vários os projetos académicos que se re-
forçaram, entre os quais, a Educação para 
a Saúde, a Educação Ambiental, a Educação 
para os Valores e para Cultura. A participa-
ção em projetos e a intervenção no exterior 
começou a ganhar expressão. Por exemplo, 
a seleção para integrar a rede de escolas 
Expo 98, aquando da Exposição Internacio-
nal de Lisboa, em 1998, permitiu envolver 
toda a comunidade escolar e serviu de pon-
to de partida para vários projetos.

Ao longo desta década, usando da auto-
nomia pedagógica, o Colégio procurou ino-
var, criar e desenvolver novas atividades e 
ensinar de uma forma diferente, tendo sem-
pre presente o valor fundamental que é a 
“Diversidade” na perspetiva de uma escola 
compreensiva. Neste sentido, partindo dos 
programas oficiais em vigor, construiu-se 
um Desenho Curricular próprio que procu-
rou ir mais além, sendo mais ambicioso e 
exigente, assente em padrões de qualidade 
essenciais à preparação dos jovens do sé-
culo XXI.

1990 
– 

1999

Atelier do 1.º Ciclo

Laboratório de Ciências (1997)

Aula de Educação Musical (2.º Ciclo) 

Atelier de Expressão Plástica (2.º Ciclo)

Recordo com saudade os catorze anos 
que passei no Colégio Valsassina. Recordo 
os excelentes professores e as bases sólidas 
de conhecimento que me deram, conduzin-
do ao percurso académico que acabei por 
seguir, que estimularam a minha curiosida-
de pelo mundo físico que nos rodeia, que 
me ensinaram a aprender sem nunca deixar 
de questionar. Recordo os saudosos Dire-
tores que muito marcaram o meu percur-
so. Recordo as inúmeras actividades em 
que estive envolvido e que me ajudaram a 
crescer como indivíduo nas suas diferentes 
vertentes e a explorar as minhas capacida-
des, em particular os grupos de música e de 
teatro, dos quais as recordações são mais 
que muitas (e muito boas!). 

O Valsassina foi sem dúvida uma segun-
da casa para mim e, ainda hoje, passadas 
quase duas décadas, esse sentimento de 
pertença a uma grande família permanece 
nas (infelizmente poucas) vezes que visito 
o Colégio. E as muitas amizades que fiz 
mantêm vivo esse sentimento. Apesar da 
distância que a vida profissional me im-
põe, espero que os meus filhos possam 
ter uma experiência escolar semelhante à 
que eu tive no Colégio Valsassina. Desejo 
que os próximos 120 anos possam dar às 
gerações vindouras tudo o que o Colégio 
Valsassina me deu.
João Rosa Aluno do Colégio entre 1986 e 2000. 
Investigador em Física Teórica

• Portugal preside pela primeira vez à CEE.
• São atribuídas duas licenças para televisão privada  

em Portugal (SIC e TVI). 
• Em Maastricht, a CEE aprova o tratado da União 
Económica e Monetária que previa que em 1999 a 

comunidade dispusesse de um banco central  
e de uma moeda única. 

• A igreja anglicana decide que as mulheres podem  
ser ordenadas padres. 

• O Governo português veta a candidatura do romance de 
José Saramago O Evangelho Segundo Jesus Cristo ao Prémio 
Literário Europeu (Prémio Aristeion), criado pela Comissão 

Europeia em 1990.

Sinto, como se tivesse sido ontem, aquela noite de Maio de 2008 em que no final do 
jantar de finalistas do 12.º ano me emocionei ao ouvir ler um belíssimo texto sobre o Co-
légio Valsassina como projeto de família. É isto mesmo: o Colégio foi sempre, para mim, 
a extensão da casa e da família.

Foi no Colégio que, com 3 anos, na sala da Teresa Grilo, conheci os amigos que con-
tinuaram nos 4 anos, com a Guida, nos 5, com a Lena, na turma A do 1.º ao 12.º anos 
e, alguns, até ao Técnico. Ao Colégio devo o estudo da música, que nunca larguei e das 
ciências, que continuam a apaixonar-me. Foi no Colégio que os valores que recebi em 
casa se foram cimentando, que as amizades que duram até hoje se formaram e cresce-
ram e que aprendi o valor da perseverança, da integridade, do esforço e da ética ensi-
nados pelo exemplo de funcionários, professores e diretores que não poderei esquecer.
António Lima Grilo Aluno do Colégio entre 1993 e 2008. Manufacturing Sciences and Technology Process 
Expert 
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O fim do comunismo

Um Nobel para  
a língua portuguesa

No dia de Natal de 1991, numa cerimó-
nia transmitida por satélite para o mundo 
inteiro, Mikhail Gorbachev, que estava há 
6 anos no poder, declara oficialmente o fim 
da URSS e a renúncia à presidência do país.

Na sequência da dissolução da URSS, é 
criada a Federação Russa, que assumiu os 
direitos o obrigações da antiga União, sur-
gindo também na sequência da dissolução 
doze repúblicas independentes. 

Era o fim oficial de um império que lidera-
ra o mundo socialista ao longo de 69 anos. 

O fim da URSS é também o fim do comu-
nismo como regime que dividira o mundo 
com o sistema capitalista que, desta forma, 
na maioria dos casos associado a democra-
cias, passou a ser o sistema dominante a 
nível mundial.

A derrocada do mundo comunista tem 
início com a simbólica queda do muro de 
Berlim, em 1989, dando origem à reunifica-
ção da Alemanha, um ano depois, em outu-
bro de 1990. 

Este acontecimento dá origem a ondas de 
contestação popular nos países comunistas 
do leste europeu, como foi o caso na Che-
coslováquia, Hungria, Bulgária, Polónia e 
Roménia.

Atualmente, apenas cinco países se re-
clamam comunistas: a República Popular da 
China, a República Popular Democrática da 
Coreia (do Norte), a República Socialista do 
Vietname, a República Democrática Popu-
lar do Laos e a República de Cuba.

• O código deontológico dos médicos 
passa a autorizar operações  

de mudança de sexo.
• Fernanda Ribeiro é campeã mundial 

dos 10 mil metros.
• Freitas do Amaral eleito presidente 

da Assembleia – Geral das Nações 
Unidas. 

• Médicos norte-americanos anunciam 
a descoberta do gene da obesidade. 

• Fundada a Comunidade dos Países  
de Língua Portuguesa (CPLP).

• Jorge Sampaio toma posse como 
Presidente da República (exerceu 

funções entre 1996 e 2006).
• Fernanda Ribeiro vence a prova de 

10000m dos Jogos Olímpicos de Atlanta.

• No dia 31 de Agosto, a Princesa Diana 
morre num acidente de automóvel,  

em Paris. 
• Clonagem da ovelha Dolly.

• Pela primeira vez, uma máquina 
(computador, Deep Blue) conseguiu 

vencer o homem num jogo de inteligência.
• Lançamento do Pokémon.

• Criada a Netflix.
• Harry Potter: O início da saga.

• O escritor português José Saramago 
é galardoado com o Prémio Nobel  

da Literatura.
• Expo’ 98.

• Criação da Google.
• Realização do primeiro referendo  

ao aborto.

• EURO como moeda oficial.
Com o início da terceira fase da 
União Económica e Monetária 
(UEM) o EURO passa a ser a 

moeda oficial em Portugal e em 
mais dez países da União Europeia.
• Transferência da soberania sobre 
Macau de Portugal para a China.

Outubro de 1998 entra para a história de 
Portugal como o dia em que foi anunciada 
a atribuição do prémio Nobel da literatura 
ao escritor português José Saramago. Era a 
primeira distinção a um autor de língua por-
tuguesa e a única, até esta data. 

No dia 8 daquele mês, José Saramago 
preparava-se para embarcar no voo Frank-
furt- Madrid quando recebeu a notícia da 
atribuição do prémio pela Academia sueca.

Numa entrevista à RTP, numa primeira 
reacção à notícia, José Saramago falou de 
uma “súbita serenidade”, e de “não estar 
ainda em condições de apreender o signifi-
cado de tudo isto”.

Na cerimónia da entrega do prémio, no 
dia 7 de dezembro de 1998, teceu duras 
críticas à ação dos governos relativamente 
aos direitos humanos: “as injustiças multi-
plicam-se, as desigualdades agravam-se, a 
ignorância cresce e a miséria alastra”. No 
final do discurso, afirmou: ”Não nasci para 
isto, mas isto foi-me dado. Bem hajam.”

José Saramago morreu a 18 de junho de 
2010, deixando uma vasta obra de 18 ro-
mances, 3 livros de poesia, 5 peças de tea-
tro, 6 livros de crónicas, além de contos, 
diários e ensaios.

Passo amiúde em frente à Quinta. Afinal sempre vivi para aque-
les lados da cidade. Vejo as mudanças, mas também o que se man-
tém imutável desde que saí: portões verdes, muros rosa, edifícios 
cuja silhueta familiar consigo desvendar por entre os eucaliptos.

Escrevia há uns anos, com uns amigos e companheiros de aven-
turas, para outra edição da Gazeta: “Temos a imodéstia de pensar 
que deixámos raízes fortes (...) ao vermos os nossos colegas mais 
novos continuarem o que começámos. Percebemos ainda com 
maior clareza o privilégio que foi fazer parte do início deste Proje-
to e de termos crescido com ele: fez-nos acreditar que podemos 
de facto mudar o mundo.” Falávamos então sobre o Projecto Low 
Carbon School e o ecoValsassina, mas no fundo o mesmo se aplica 
a tudo em que nos envolvemos.

Gosto de pensar no que fizemos, e nos desafios que nos foram 
lançados ao longo desses anos – a capacidade de criar, desenvol-
ver e concretizar uma ideia – e por nos ter sido incutido o gosto 
por fazer algo para além do que é exigido: a vontade de nos aven-
turarmos em novos desafios!

Hoje, além dessas e outras recordações, guardo comigo os 
amigos. E falo não apenas dos colegas de carteira, mas de pro-
fessores a que agora informalmente suprimo o título, a amizade 
dispensa-o e, afinal, alunos somos todos.
Ana Filipa Louro Aluna do Colégio entre 1995 e 2009. Farmacêutica; Aluna de 
doutoramento do programa MIT Portugal

Ensino

1993 Criadas pelo Ministério da Educa-
ção as Provas Globais, integradas na nova 
reforma curricular do ensino secundário. 
Segundo o mesmo Despacho normativo 
n.º 383/93, de 21 de Outubro, a sua pri-
meira aplicação aos alunos do 10.º ano fi-
cará prevista para o final do ano lectivo de 
1993/1994. As provas regulamentadas a 
28 de Março de 1994 deram origem a uma 
forte contestação.

1999 A “Proposta de Revisão Curricular do 
Ensino Secundário foi enviada para as es-
colas em Novembro de 1999. Trata-se de 
um texto sintético que pretende compen-
diar uma “revisão participada do currículo” 
que o Departamento do Ensino Secundário 
(DES) teria desenvolvido “formalmente” 
desde Fevereiro de 1997.

O objetivo explícito da revisão é o de 
adequar melhor o currículo existente às fi-
nalidades consignadas na Lei de Bases do 
Sistema Educativo.

Apontam-se algumas ideias que reforçam 
linhas programáticas anteriores, sendo o 
combate ao insucesso escolar a prioridade 
das prioridades.

Colégio Valsassina,  
uma escola Expo’98 (1998)

Biblioteca (3º Ciclo e Secundário)

Ao longo de doze anos tive o privilégio de 
ser aluno do Colégio, mas o legado desta vi-
vência perdura até hoje. Para além das fer-
ramentas académicas, as amizades e valores 
que me foram transmitidos foram determi-
nantes para moldar aquilo que sou hoje.

A exigência e a superação foram, desde 
cedo, incutidas por professores icónicos, da 
Carla Alvarenga ao Luís Carvalho, não esque-
cendo o Professor Nabais e tantos outros. 
Também fora da sala de aula estes valores 
eram uma constante, recordo com particu-
lar saudade os sábados de manhã passados 
a jogar futebol sob o comando do Professor 
Larião e o olhar atento do Dr. Frederico.

Nas muitas horas de diversão passadas a 

subir e descer as íngremes rampas do Colé-
gio, tive o prazer de construir histórias e um 
espírito de camaradagem que ainda hoje ali-
mentam amizades com mais de vinte anos. 
Nessas memórias há também espaço para 
figuras que, parecendo secundárias, perso-
nificam o espírito Valsassina: da Dona Ma-
ria do refeitório ao Senhor Pedro da Quinta, 
todos deram o seu contributo.

Acima de tudo, o Colégio ajudou-me a 
formar como pessoa e a preparar-me para 
os desafios da vida. Por tudo isto e muito 
mais, é um orgulho fazer parte da família 
Valsassina!
David Martins Aluno do Colégio entre 1997 e 2009. 
Consultor
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“… ter sido 
incutido o gosto por 
fazer algo para além 
do que é exigido”

Apresentação de um recital. Pianista 
António Rosado, Violinista Lígia Silva e 

Professora Fernanda Melo (1992)

Lançamento de Uma história a quatro 
mãos, Livraria Barata (1997/1998)
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A primeira década do século XXI é de con-
tínua modernização e aprofundamento do 
projeto educativo do Colégio, continuando 
a ter por base os seus ideais fundadores. Os 
valores humanistas e a educação para uma 
cidadania moderna foram sistematicamen-
te reforçados.

Depois de, nas décadas de 80 e 90, se ter 
assistido a um aumento significativo do nú-
mero de alunos (chegando a atingir cerca de 
1700 alunos), graças à ampliação para cinco 
turmas nos 2.º e 3.º ciclos, bem como com a 
abertura de todos os Cursos Gerais do Ensi-
no Secundário, a Direção considerou que o 
aumento da população escolar não se coa-
dunava com os padrões de qualidade que se 
pretendia para o Colégio. Como tal, definiu-
-se uma nova estrutura (apesar da procu-
ra de novos alunos continuar a aumentar), 
adaptada à realidade do Projeto Educativo 
de forma a manter a característica “familiar” 
na relação individual com os alunos e os 
pais. A Direção resolveu então estruturar os 
2.º e 3.º ciclos para quatro turmas por ano 

e um Ensino Secundário com a abertura de 
três Cursos Cientifico-Humanísticos (Ciên-
cias e Tecnologias, Artes e Socioeconómi-
cas), estabilizando deste modo a população 
escolar em cerca de 1250 alunos.

Reforçando o princípio de uma “Escola-
Quinta”, foram adaptadas e modernizadas as 
instalações às novas necessidades. Projetado 
pela equipa do Arquiteto Frederico Valsassi-
na, foi construído um novo pavilhão para o 
2.º e 3.º ciclo, que incluiu uma ampla sala de 
recursos, salas para os grupos disciplinares e 
um grande auditório. Foram também refor-
mulados o bar, a cozinha e o refeitório.

Ao longo desta década o Colégio Valsas-

• Ataque às torres gémeas de Nova Iorque (11 de setembro).
• Colapso da ponte Hintze Ribeiro em Entre-os-Rios,  

em Castelo de Paiva.
• Luís Figo foi distinguindo pela FIFA com o prémio  

de melhor futebolista mundial do ano.

• Início da Rede Social Facebook.
• Enorme Tsunami atinge o Sudeste Asiático.

• A sonda norte-americana Spirit,  
com um robô explorador, pousa com sucesso na 

superfície do planeta Marte.
• A Al Qaeda, rede terrorista liderada por Bin 

Laden, leva a cabo um conjunto de atentados em 
Madrid, matando cerca de 200 pessoas.

• O Futebol Clube do sagra-se pela Campeão 
Europeu de Futebol.

• Campeonato da Europa de Futebol  
(Euro 2004), organizado por Portugal.

• Queda de um avião Concorde.
• Um grupo de astrónomos descobriu, na Terra, duas 
bactérias que se crê provenientes do planeta Marte.

• Lançada a Playstation 2.

sina passou por várias experiências, quer 
de auto-avaliação, quer de avaliação exter-
na. Em 2000/2001 participou na Avaliação 
Integrada das Escolas da responsabilidade 
da Inspeção Geral do Ensino (IGE); no ano 
letivo de 2003/04 foi lançado o “Modelo 
de Gestão de Qualidade do Colégio Valsas-
sina”; e em 2004/05 foi novamente inter-
vencionado pela I.G.E. no âmbito da ação 
“Autonomia e Paralelismo Pedagógico”. 

Na procura de fazer sempre mais e me-
lhor, em 2007, o Colégio iniciou um pro-
cesso de avaliação, quer da escola, quer 
do desempenho dos docentes, que contou 
com a colaboração externa do REPE e do 
Grupo CERPA, da Faculdade de Psicologia 
e de Ciências da Educação da Universidade 
de Oviedo. Este processo incluiu uma auto 
e hetero-avaliação e a Avaliação a Pares a 
nível do desempenho dos docentes. A par-
tir desta data, a avaliação externa tem sido 
um processo regular, realizado de três em 
três anos, contando desde 2016 com a co-
laboração da Faculdade de Psicologia da 
Universidade do Minho e da Universidade 
de Oviedo.

A nível pedagógico, foram reforçados 
os projetos académicos, sendo de realçar 
nesta década o reforço e consolidação do 
trabalho na área da Educação Ambiental e 

Sustentabilidade e o Projeto do Ensino Ex-
perimental das Ciências.

Desde o ano letivo 2003/04 que todo o 
trabalho em prol do ambiente foi centrali-
zado no Projeto ecoValsassina tendo pas-
sado, a partir dessa data, a integrar a rede 
(nacional e internacional) das Eco-Escolas. 
Este permitiu ao Colégio ter uma aborda-
gem inovadora e diferenciadora, visando 
a promoção de uma Educação para o De-
senvolvimento Sustentável através: do en-
volvimento de todos os níveis de ensino de 
uma forma integrada em torno de objetivos 
comuns; da promoção de um conjunto de 
experiências educativas desenvolvidas de 
uma forma interdisciplinar; da participação 
directa dos alunos na organização e nos 
processos de decisão visando a aplicação de 
medidas e políticas sustentáveis na vida es-
colar; e do envolvimento de todos os atores 

da comunidade escolar (Direção, professo-
res, alunos, pais, funcionários e parceiros).

Tendo por base o trabalho desenvolvido 
no projeto ecoValsassina, em 2007 foi apre-
sentada uma candidatura à Rede Internacio-
nal de Escolas da UNESCO, e desde 2008 
que o Colégio integra a Rede esta mundial.

O número de desafios e projetos escola-
res cresceu de forma significativa, sendo de 
destacar: a participação em Olimpíadas (ex: 
Português, Matemática, Biologia, Ambien-
te); Concursos (ex: Jovens Repórteres para 

2000 
– 

2009

Pavilhão do 5.º ao 7.º ano,  
auditório e centro de recursos

Biblioteca e centro de recursos

Sessões de debate (Auditório)

Sala de aula do 7.º ano

Cantinho da leitura, Sala da Infantil 

10 anos passaram desde que deixei o Val-
sassina rumo ao Técnico e as memórias são 
as melhores. Desde então cresci, estudei, 
formei-me, comecei a trabalhar, estudei de 
novo e continuei a trabalhar, numa procura 
constante pelo crescimento pessoal e pro-
fissional, tal como o Colégio tinha sonhado 
para mim.

O carinho foi uma constante desde o pri-
meiro dia, quando entrei no 7.º ano. Era a 
única nova aluna (na turma) e o nervosis-
mo era mais que muito (lembro-me até de 
ter acordado com febre no primeiro dia de 
aulas). Muitos dos meus colegas de turma 
estavam juntos desde os 3 anos, mas a in-
certeza sobre a inclusão desvaneceu-se rá-
pido e a adoção foi imediata. São muitos os 
amigos que permanecem até hoje.

Foi no Colégio que aprendi a gerir o tem-
po com rigor. Entre as aulas e os trabalhos, 
o ballet com a Guigui, o teatro com a João 
e a Paula, o piano, … – tinha mesmo de ser!

A nível académico, o Colégio fez-me 
conhecer as minhas características mais 
importantes e de forma invisível traçou 
o meu percurso. Afinal não era medici-
na nem biociências. O que me movia na 
verdade era estar exposta a estímulos 
diferentes e, na dúvida, devia ir explorar 
o lado abstrato do pensamento pelas En-
genharias (obrigada, professor Luís Carva-
lho!). E eu lá fui e, até hoje, continuo na 
busca dessa abrangência que me faz tão 
feliz.
Joana Magalhães da Silva Aluna do Colégio entre 
2003 e 2009. Consultora

• O Euro passa a circular como  
moeda oficial em onze países  

da União Europeia, incluindo Portugal.
• Conselho Europeu de Copenhaga aceita 
a adesão à União Europeia dos 10 países 
candidatos da Europa Central e de Leste.
• Timor-Leste tornou-se independente  
e passou a ser o 191.º estado-membro  

da ONU.

Atividades de educação ambiental, dinamizadas por 
alunos do secundário para os colegas mais novos

o Ambiente e Jovens Cientistas e Investiga-
dores), Mostras de Ciência; Projetos Euro-
peus (ex. Projeto Comenius); Competições 
de Línguas (ex: Concurso de tradução; Pla-
no Nacional de Leitura e English Speaking 
Contest); a realização de ciclos de confe-
rências com especialistas e encontros com 
escritores; entre outros.

Por tudo isto, esta década foi um período 
de grande afirmação do Colégio Valsassina, 
como uma escola independente, pedagógi-
ca e financeiramente do Estado.
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• Saddam Hussein, antigo líder iraquiano, 
é capturado pelos norte-americanos após 

meses de intensa perseguição.
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O Terror na  
“sociedade de risco”

Olá, Euro. Adeus, Escudo

No dia 11 de Setembro de 2001, o mundo 
entrou numa nova era.

Os ataques terroristas às torres gémeas 
de Nova Iorque e ao edifício do Pentágono, 
em Washington, de que resultaram cerca de 
três mil mortos, marcaram o início de uma 
nova ordem mundial.

Os atentados terroristas, da responsabili-
dade da rede Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, 
desencadearam uma série de outros atos vio-
lentos que deram início à chamada década do 
terror, marcada por um período de grandes 
tensões internacionais e insegurança perma-
nente com os atentados que se seguiram: Bali 
(2002), a sede da ONU no Iraque (2003), nos 
metros de Madrid (2004) e Londres (2005). 
Na verdade, o terror ultrapassou a década e 
mantem-se como uma ameaça actual.

Os últimos trinta atentados, em países da 
Ásia, África e Europa causaram mais de 6 
mil mortos. 

Ainda na sequência dos atentados de 11 
de setembro de 2001, a guerra alastrou ao 
Afeganistão (2001), com a participação dos 
Estados Unidos e ao Iraque, com uma força 
militar de coligação (2003), com o objectivo 
de desmantelar a A-Qaeda. 

A insegurança decorrente da ameaça ter-
rorista trouxe à realidade social a denomi-
nada “sociedade de risco” na definição de 
Ulrich Beck, com o dilema liberdade/segu-
rança. 

Na perspectiva de Beck, vivemos uma 
“segunda modernidade”, caracterizada por 
cinco processos: a globalização; a individua-
lização; a revolução assente na diferença 
sexual; o desemprego; e os riscos globais, 
que segundo o autor, são os riscos ambien-
tais, os riscos ligados ao terrorismo e os ris-
cos financeiros.

• Angela Merkel é eleita chanceler  
da Alemanha.

• Morre o papa João Paulo II. 
• Início do Youtube.

• A sonda Cassini-Huygens pousa na 
superfície de Titã.

• Atentados terroristas em Londres 
provocados pela Al-Qaeda.

• É inaugurada, no Porto, a Casa da Música, 
pelo Presidente da República Jorge Sampaio.

• Morre Álvaro Cunhal, histórico líder  
do Partido Comunista Português.

• Lançada a Playstation 3.

• Caricaturas publicadas no jornal dinamarquês 
Jyllands-Posten sobre o profeta Maomé originam uma 

onda violência por parte de extremistas islâmicos.
• Descobertos fósseis com cerca de 4,1 milhões  

de anos da mais primitiva espécie  
de Australopithecus conhecida.

• É lançada oficialmente o Twitter.
• Plutão deixa de ser considerado um planeta principal.
• Cientistas da NASA anunciam que foram encontradas 

provas da existência de água no planeta Marte.
• Cavaco Silva toma posse como Presidente da 
República (exerceu funções entre 2006 e 2016).

Na edição do jornal público de 31 de de-
zembro de 1998 lia-se: 

“A partir da meia-noite de hoje, onze países 
da União Europeia, onde vivem 291 milhões de 
cidadãos, vão ficar unidos por uma única moe-
da. A essa hora, nascerá o euro e desaparecerá o 
escudo, que nem chega a completar 90 anos. A 
“cara” do euro será ainda, e até Janeiro de 2002, 
a das notas e moedas de escudos. Mas a moeda 
portuguesa – como a espanhola, a francesa ou a 
alemã – deixa efectivamente de existir”. 

A conversão acordada coloca 1 euro a va-
ler 200,484 escudos.

Dez anos depois da entrada em vigor do 
euro, no dia 1 de janeiro de 2012, a Rádio 
Renascença, fazia um balanço da primeira 
década da nova moeda em Portugal.

“Há 10 anos, a moeda única europeia en-
trou em Portugal e começou a circular ao lado 
do escudo. Hoje, há ainda quem se lembre da 
moeda antiga e mais de 163 milhões de eu-
ros em notas e moedas de escudo estão ainda 
guardados nas casas dos portugueses.

A quase totalidade deste valor (99%) corres-
ponde, de acordo com o Banco de Portugal, a 
moedas que deixaram de poder ser trocadas 
no final do ano 2002.

Até essa data, foram recolhidos 701 milhões 
de moedas, equivalentes a 177 milhões de eu-
ros, correspondendo a 52% do valor total em 
circulação.

Quanto às notas ainda guardadas – e que 
somam cerca de 183 mil euros – podem ser 
trocadas até 20 anos depois da retirada de cir-
culação da chapa a que a nota pertence, o que 
quer dizer que podem ser trocadas até 2022”.

Reforma curricular 
do ensino secundário

A 26 de março de 2004 é publicado 
o diploma que estabelece os princípios 
orientadores da organização e da gestão 
do currículo, bem como da avaliação das 
aprendizagens referentes ao nível secundá-
rio de educação.

No capítulo da oferta formativa, o diplo-
ma estabelece que “o ensino secundário 
visa proporcionar formação e aprendiza-
gens diversificadas e compreende: Cursos 
científico-humanísticos; Cursos tecnológi-
cos; Cursos artísticos especializados; Cur-
sos profissionais. 

No que respeita à promoção do sucesso 
escolar, o diploma prevê: Ações de acom-
panhamento e complemento pedagógico; 
Ações de orientação escolar e profissional 
e de apoio ao desenvolvimento psicológico 
individual dos alunos; Ações de apoio ao 
crescimento e desenvolvimento pessoal e 
social dos alunos.

É ainda desenvolvida ação social escolar 
destinada a compensar os alunos economi-
camente mais carenciados, mediante crité-
rios objetivos e de discriminação positiva, 
previstos na lei.

Os oito anos que passei no Valsassina de-
ram-me uma base de conhecimento e curio-
sidade intelectual, principalmente nas ver-
tentes científica e matemática. As aulas no 
Colégio, em conjunto com as olimpíadas em 
que participei, foram o ponto de partida da 
minha carreira académica e profissional que 
já me levou a Cambridge, Nova Iorque, Bona 
e Barcelona. Ali aprendi a aprender e adquiri 
a perseverança necessária para desafios fu-
turos. Mais além da componente académica, 
foi no Valsassina que fiz importantes amiza-
des e desenvolvi hábitos desportivos, ambos 
fundamentais na minha vida pessoal.
João Guerreiro Aluno do Colégio entre 1999 e 2007. 
Investigador

Recordo vivamente os dias antes de in-
gressar no Colégio Valsassina, em 1998, 
na 1.ª classe. Tinha este forte desejo de 
começar a aprender a ler e a escrever e 
mal podia esperar pela minha vez de ir 
pela primeira vez para o Colégio. E foi 
nesse dia que aprendi que o Colégio iria 
sempre exigir o melhor de mim.

Não esqueço os desafios que me tor-
naram a mulher que sou hoje. Tenho os 
professores na memória, aqueles que me 
incentivaram a ser melhor estudante, me-
lhor amiga, melhor filha.

Agradeço todas as oportunidades ex-
tracurriculares, projecto Eco-Escolas, Jo-
vens Repórteres para o Ambiente, Olim-
píadas da Matemática, Concursos da 
Ciência Viva, que me fizeram explorar um 
outro mundo de competências e que me 
tornaram uma pessoa mais completa.

Estou eternamente grata aos meus pais 
pela oportunidade de crescer no Colégio. 
Estou eternamente grata a ti, Colégio, por 
me teres formado uma mulher forte, apai-
xonada pela carreira e pelo Mundo, mas 
especialmente grata pelos amigos que me 
deste, que serão para sempre família.

Parabéns, Valsassina, desejo-te outros 
120 anos a formares jovens bem sucedi-
dos e felizes.
Rita Ferrito Aluna do Colégio entre 1998 e 
2010. Médica de Serviço de Urgência (Hospital 
Danderyd, Estocolmo, Suécia)

Atividades de divulgação de Ciência

Saídas de campo

Recordo-me com muito carinho da primeira vez que fui ao Colégio: tinha 9 anos e fui 
com os meus pais para uma entrevista. Vinha de um colégio bilíngue e quase familiar e, 
ao entrar no Valsassina, tudo me pareceu enorme, um mundo novo de crescidos. Não 
percebi, na altura, que aquela ia ser a minha segunda casa nos 8 anos que se seguiram. 

Tive a graça de ter cruzado caminho com grandes nomes do nosso Colégio, nomeada-
mente o Dr. º Frederico Valsassina e o Dr. º João Valsassina, os quais, para além dos seus 
inestimáveis contributos para o posicionamento de referência do Colégio, transmitiram-
-me valores que ficaram vincados na minha maneira de percecionar e de agir. 

Para além das competências técnicas e humanas que adquiri no Valsassina, reconhe-
ço-me abençoada pelas muitas amizades, entre docentes e colegas, que ainda perduram 
e com as quais conto para o futuro. Partilho muitas memórias, desde as filas para o bar 
com os amigos a aguardar um delicioso folhado misto até às quotidianas descidas da 
rampa para o ginásio ou aos agitados preparativos para o Dia da Escola. 

É sempre com um sorriso que me recordo do Colégio. Bem hajam, por tudo! 
Leonor Cid Pratt Aluna do Colégio entre 1998 e 2006. QEHS Professional

Alunos em visita de estudo

• Desaparecimento de Madeleine 
McCann, com 3 anos, no Algarve.
• A Bulgária e a Roménia aderem 

oficialmente à União Europeia, passando 
esta a possuir 27 Estados-Membros.

• Barack Obama é eleito presidente do Estados Unidos.
• Bernard Madoff provoca a maior fraude  

financeira de sempre.
• Cristiano Ronaldo é eleito pela FIFA, pela primeira vez, 

o melhor jogador de futebol do mundo.
• Nelson Évora vence a prova de triplo-salto dos Jogos 

Olímpicos de Pequim.
• É lançado o primeiro smartphone com sistema Android.

• Bernard L. Madoff é 
condenado a 150 anos de 
prisão pela maior fraude 

financeira mundial de sempre 
e que originou perdas de 

várias centenas de milhões  
de dólares.

• Manoel de Oliveira, com 
100 anos de idade, realiza 

Sigularidades de uma rapariga 
loura.
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Reunião de professores. Projecto Comenius, 
Parlamento Europeu, Holanda (2004)
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O início da década ficou marcado pelo 
desaparecimento de Frederico Valsassina 
Heitor. Faleceu no dia 7 de maio de 2010, 
vítima de doença súbita, aos 79 anos. Dei-
xou um legado como educador, pedagogo e, 
sobretudo, como humanista.

Nesta década, o Colégio assumiu-se de 
forma constante como uma escola com um 
ensino de qualidade, sendo de realçar uma 
presença constante nos primeiros lugares 
dos Rankings de escolas, aliada à estabilida-
de dos resultados nos exames nacionais e da 
entrada dos alunos no ensino superior. Outro 
dado relevante relaciona-se com “o indicador 
da progressão dos resultados dos alunos”, 
nas disciplinas de Matemática e Português. 
Sobre este indicador, numa notícia do Jornal 
Público (Dezembro 2016) baseada nos da-
dos da Plataforma Infoescolas, é referido que 
os alunos do Colégio Valsassina conseguem 
aprender mais do que a média dos restantes 
colegas do país, independentemente do ciclo 
de estudos que frequentem.

Não obstante os resultados académicos, 
os primeiros anos desta década foram mar-
cados por uma crise a nível nacional, com 
efeitos a nível económico e social, que se 

refletiu na frequência de alunos, entre 2011 
e 2013. A partir de 2013/2014, a frequên-
cia voltou a subir (com uma procura superior 
à oferta em vários níveis de ensino). No ano 
2019/2020 o Colégio apresenta uma popu-
lação escolar com mais de 1370 alunos.

Ao longo desta década é de registar a 
afirmação do trabalho de projeto de uma 
forma transversal a todos os níveis de en-
sino e a consolidação de vários projetos 
académicos, designadamente nas áreas da: 
Educação Ambiental e da Sustentabilidade, 
Educação pela Arte, Educação Emocional, 
Ensino Experimental das Ciências e Res-
ponsabilidade Social.

A afirmação e qualidade dos projetos 
traduziu-se pela sua representação a nível 
internacional: em 2014 alunos do Valsassi-
na participaram num Workshop do proje-
to “Young reporters for the environment” 
(Chipre); em 2014 e 2018 foram apresen-
tados projetos científicos na INTEL-ISEF, 
Feira Internacional de Ciência e Tecnologia 
(EUA); em 2015 um grupo de alunos par-
ticipou na Semana Internacional de Inves-
tigação sobre a Vida Selvagem (Suiça); em 
2018 foi apresentada uma Comunicação no 
Congresso Hands-on-sciente (Espanha); em 
2019 foi apresentado um projeto científico 
na EUCYS, Feira da União Europeia para Jo-
vens Cientistas (Bulgária).

Procurando uma melhoria permanente, o 
Colégio procurou reinventar-se, inovando 
nas escolhas e investindo na: reformulação 
de espaços (no Espaço-Quinta; na construção 
de novos laboratórios, para todos os ciclos; 
na modernização das salas de aula); no uso 
de tecnologia (equipando todas as salas com 

• Demissão do primeiro-ministro José Sócrates.
• Portugal sujeito a mais medidas de austeridade.

• Portugal pede assistência financeira à Comissão Europeia.
• Chegada da Troika a Portugal.

• A UNESCO anuncia a decisão de incluir o fado na lista  
de património imaterial da humanidade.

• FIFA distingue José Mourinho com o prémio do melhor 
treinador de futebol do mundo.

• A final da Liga Europa foi disputada por duas equipas 
portuguesas.

• Milhares de pessoas manifestam-se contra a especulação 
dos mercados financeiros.

• ETA anuncia o fim da luta armada.
• Morte de Osama bin Laden, líder da Al Qaeda.

• Beatificação do papa João Paulo II.
• A sonda MESSENGER da NASA chega  

à órbita de Mercúrio.
• O arquiteto português Eduardo de Souto Moura  

vence o prémio Pritzker.
• Morte de Muammar Kadafi, líder líbio.

• O ex-agente da CIA Edward Snowden denuncia 
autoridades norte-americanas. 

• O Papa Bento XVI anuncia a renuncia  
do seu pontificado.

• O cardeal jesuíta argentino Jorge Mario Bergoglio 
é eleito Papa, adoptando o nome de Papa Francisco. 

• Lançada a Playstation 4.
• Descoberta do grupo de quasares Huge-LQG.

• Cristiano Ronaldo é eleito pela FIFA, pela segunda 
vez, o melhor jogador de futebol do mundo.

• A UNESCO anuncia a decisão de incluir a Dieta 
Mediterrânea na lista de património imaterial  

da humanidade.

• Descoberta da “partícula de Deus”,  
o Bosão de Higs.

• A Sonda Kepler permite descobrir 11 
novos sistemas planetários. 

• Um asteróide com 11 metros de largura, 
ao qual foi atribuído a designação de 

2012 BX34, passa a apenas 59.000 km  
da Terra (27 de janeiro).

• A Agência Espacial Europeia (ESA) 
aposta na exploração das luas de Júpiter.

• Um vídeo do YouTube atinge mil milhões 
de acessos.

• Portugal sujeito a medidas  
de austeridade.

• Quebras nas bolsas mundiais.
• Aplicação de cortes a todos os 

funcionários públicos de Portugal.
• Inauguração do Centro Champalimaud.

• Vista do Papa Bento XVI a Portugal
• Lançamento do iPAD.

• Inauguração do Burj Khalifa,  
o maior edifício do mundo.

computador e projetor) e na digitalização; no 
estabelecimento de parcerias com Museus, 
Universidades e Unidades de Investigação; 
na formação de professores; na adoção de 
práticas pedagógicas mais ativas; na promo-
ção de estratégias de Aprendizagem Coope-
rativa (cujo programa se iniciou em 2017, sob 
a supervisão científica da Universidade de 
Vic, em Barcelona); no reforço do ensino das 
línguas, e na criação de um programa de está-

gios em empresas e universidades destinado 
aos alunos do 10.º ano. O Modelo Pedagó-
gico do Jardim de Infância foi renovado em 
2015, tendo sido centrado no crescimento 
sócio-emocional das crianças, estimulando a 
observação e o gosto pela descoberta.

Entretanto, em 2017 Maria Manuela Val-
sassina (Marinela) faleceu, com 83 anos. 
Caraterizada pela sua cultura, sentido esté-
tico e curiosidade, o seu legado permanece 
no Projeto Educativo do Valsassina, pelo 
incentivo à Educação pela Arte e à criativi-
dade, através da promoção da liberdade de 
expressão e de experimentação. 

Por sua vez, em 2018 ocorreu outro trági-
co acontecimento, a perda súbita (por mo-
tivos de saúde) do seu diretor pedagógico, 
João Valsassina. A sua liderança ficou marca-
da pelo dinamismo, sentido de modernidade 
e humanismo. 

Num contexto de respeito pelo passado e 
de confiança no futuro, e de forma a garan-
tir uma evolução sustentável do sistema de 
governação do Colégio, a Sociedade Fami-

liar que governa o Valsassina e o Conselho 
de Administração do Colégio nomearam, 
em abril de 2018, o Professor João Gomes 
como Diretor Pedagógico do Colégio Val-
sassina. João Gomes ingressou no Colégio 
em 1996. Sempre evidenciou a sua total de-
dicação ao projeto educativo do Valsassina, 
tendo sempre identificado novas oportu-
nidades de inovação pedagógica. Foi coor-
denador do Departamento de Ciências, do 
projeto ecoValsassina/Programa Eco-Esco-
las e da Rede UNESCO, assim como do pro-
jeto do Ensino Experimental das Ciências. 
Desde 2009 que desempenhava funções 
de coordenador em estreita colaboração 
com João Valsassina Heitor.

Prosseguindo o legado e a tradição do 
Valsassina, os anos letivos 2017/2018 e 
2018/2019 ficaram marcados por um gran-
de dinamismo e inovação, onde se desta-
cou: a diversidade de projetos, em todas as 
áreas do saber; a criação de novas disciplinas 
(Expressão Dramática no 1º Ciclo; Gestão 
Doméstica, Robótica e Programa de Com-

2010 
– 

2019

Um dia na Escola (2012)

Ensino precoce do Inglês (a partir dos 3 anos)

Encontros com escritores

Filosofia para Crianças (5 anos e 1.º Ciclo)

Ensino experimental das Ciências. 
Laboratório do 1.º Ciclo

Aula aberta aos pais 
e Encarregados de Educação (5 anos)

petências Académicas e Socioemocionais no 
2.º Ciclo; e Ciência Política no secundário); a 
aposta na programação no 1.º ciclo; e o re-
forço do trabalho na área da responsabilida-
de social junto da comunidade local.

O ano letivo 2018/2019 ficou também 
marcado pelas comemorações dos 120 
anos do Colégio Valsassina. Foi um perío-
do de afirmação da comunidade escolar, 
com um programa diversificado merecendo 
destaque: Um concerto Solidário; o Dia da 
Escola, a Conferência Valsassina 120 (que 
se realizou no Auditório 2 da Fundação Ca-
louste Gulbenkian); um serão musical e a 
inauguração do Largo Frederico Valsassina 
em frente ao portão principal do Colégio 
Valsassina (uma homenagem da cidade de 
Lisboa ao legado do pedagogo Frederico 
Valsassina, 1930-2010).

Nos primeiros 120 anos de vida, o Colé-
gio Valsassina procurou assumir de forma 
constante um sentido de modernidade e 
humanismo, aliado à inovação e ao rigor. 
Adaptou-se às mudanças, resistiu a guerras 
e a uma revolução, a crises económicas e 
sociais, e inovou nas Artes, nas Letras, na 
Ciência, no Desporto e a nível social. 

No respeito de uma tradição que sempre 
se privilegiou de uma instituição educativa 
de cariz familiar, com uma forte ligação aos 
seus fundadores e com um projeto educati-
vo de base humanista, o Colégio continuou 
e continuará a orientar-se pela valorização 
da tradição do Valsassina na procura de no-
vos horizontes de inovação pedagógica e na 
afirmação das aspirações de todas as famí-
lias, das suas crianças e jovens, que optam 
por uma educação no Colégio Valsassina.
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• Termina o “programa de resgate” a Portugal.
• Resolução do Banco Espírito Santo.

• A UNESCO anuncia a decisão de incluir o Cante Alentejano  
na lista de património imaterial da humanidade.

• Detenção de José Sócrates, ex-Primeiro-ministro de Portugal.
• A Crimeia é anexada à Rússia.

• Rei Juan Carlos de Espanha abdica do trono.
• Referendo na Escócia sobre a independência.

• Referendo na Catalunha sobre a independência.
• Facebook compra o WhatsApp por 16 mil milhões de dólares.

• Descoberta de um planeta com tamanho semelhante ao da Terra.
• Cristiano Ronaldo é eleito pela FIFA, pela terceira vez,  

o melhor jogador de futebol do mundo.

• Atentados terroristas em Paris.
• Ataque terrorista ao jornal francês 

Charlie Hebdo.
• Eleições legislativas em Portugal 
levou a uma solução de governo 
inédita em Portugal, conhecida 

como “geringonça”.
• Descoberta de água em estado 

líquido em Marte.
• Foi adotado o Acordo de Paris 

na 21.ª Conferência das Partes, da 
Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Alterações Climáticas.

Entrei no Valsassina com apenas 6 anos, 
decisão tomada pelos meus pais. No pri-
meiro ciclo, lembro-me de, tal como todos 
os outros, ter aprendido o hino do colégio, 
que, na altura, seriam apenas frases deco-
radas com um ritmo que nunca esqueci. 
Só mais tarde percebi o verdadeiro signifi-
cado das mesmas. Hoje, com 18 anos, te-
nho a certeza de que o Valsassina é, sim, 
um “lar onde o filho tem afetos de pai e 
carinhos de mãe”, tal como decorei com 
6 anos. Na verdade, uma grande parte do 
que sou hoje, os meus objetivos, ambi-
ções e até mesmo a minha personalidade 
se deve ao Colégio, a minha casa durante 
12 anos. 

A instituição por detrás das paredes 
rosa que a sustentam ensinou-me que, 
mais do que o Teorema de Pitágoras ou 
a Teoria da Tectónica de Placas, somos 
seres humanos, com tudo o que isso im-
plica. Ainda me lembro da tabuada, mas 
confesso que já sinto falhas no que toca 
ao nome de determinadas rochas. No en-
tanto, é impossível esquecer os valores 
que levo dentro de mim: o respeito pelo 
outro, a perseverança, a humildade, o es-
forço e a dedicação. 

Tenho orgulho em “ser” Valsassina. Sem 
dúvida que o maior sentimento, a par de 
muitos outros, é a gratidão que sinto por 
fazerem de mim um melhor ser humano e 
me prepararem para a grande “selva” que 
é a vida. Obrigada.
Laura Mota Aluna do Colégio entre 2006 e 2019. 
Estudante universitária (Gestão, Universidade 
Católica)

Entrei pela primeira vez pelos altos portões verdes do Valsassina quando tinha ape-
nas três anos de idade. Mal eu imaginava que este Colégio se iria tornar num lugar tão 
especial para mim.

Relembro vários momentos muito especiais no Valsassina, desde as idas à quinta na 
primária, com as quais sonhava durante o ano inteiro, os ensaios para o tão esperado 
dia da escola ou simplesmente todos os amigos para a vida que aqui fiz. Mas, acima de 
tudo, relembro todo o método educativo e todos os professores fantásticos que acom-
panharam o meu percurso escolar. Aqui ganhei capacidades enquanto estudante que 
estão, sem dúvida, a mostrar-se essenciais durante a faculdade e com certeza também 
farão diferença no meu futuro profissional. O Valsassina e todos os seus professores 
ensinaram-me a ser metódica, organizada, disciplinada e, acima de tudo, a saber que 
nem sempre é fácil alcançar os nossos objetivos, fazendo-me crescer enquanto estu-
dante persistente e dedicada. Também tive oportunidades únicas de contacto com o 
mundo profissional, por meio de vários projetos de investigação, que não só me “equi-
param” com capacidades práticas e laboratoriais bastante avançadas, como também 
me obrigaram a desenvolver competências de exposição oral e escrita, aquando da 
apresentação dos trabalhos, essenciais para um profissional em qualquer área.

Por fim, não posso deixar de destacar a vertente pessoal do Valsassina, que sempre 
me fez sentir em casa e das muitas saudades que sempre terei dos “bons-dias” acolhe-
dores de todos os professores e funcionários. Será sempre um local onde sei que serei 
calorosamente recebida e onde criei amizades que ficarão sempre comigo.
Carolina Gomes Aluna do Colégio entre 2006 e 2018. Estudante universitária  
(Master’s Degree in Biomedical Engineering, Imperial College of London)

É inevitável que as minhas memórias do Valsassina estejam associadas, em primeiro 
lugar, às portas dos gabinetes sempre abertas para me receber. Afinal, estas refletem o 
ambiente de proximidade entre alunos, funcionários e professores que senti ao longo 
dos dois anos. Recordo também a perseverança e o trabalho incutidos em todas as dis-
ciplinas, os fins de tarde a finalizar o projeto CanSat até anoitecer e todos os outros pro-
jetos nos quais me envolvi (por exemplo, Eco-Escolas, Ciências experimentais e Jovens 
Repórteres para o Ambiente) com uma enorme alegria e que me trouxeram múltiplas 
oportunidades e aprendizagens.

Sem esquecer nunca cada um dos excelsos professores que me acompanhou, não po-
deria deixar de lembrar a boa disposição do Professor Mário Cília e a forma como a Pro-
fessora Marina Fernandes fortaleceu o meu gosto pelas Letras. Curiosamente, enquanto 
escrevo, vem-me à memória a ilustre frase d’Os Maias, “Só vivi dois anos nesta casa, e é 
nela que me parece estar metida a minha vida inteira!”. 

Por último, relembro o entusiasmo contagiante do Professor Pedro Jorge pela Ciência 
e, de forma impreterivelmente saudosista, o constante apoio e confiança que recebi do 
Professor João Gomes, pelos quais estou muito grata. Guardo as palavras de incentivo, 
as vivências no Valsassina e as amizades com carinho.
Maria Carreira Gomes Aluna do Colégio entre 2015 e 2017. Estudante universitária  
(Bioquímica, University College London)

Iniciei o meu percurso no Valsassina em 
2011 quando entrei para o quinto ano. De 
início, tudo me parecia tão grande, desco-
nhecido e exigente, mas com o tempo tudo 
se tornou mais pequeno, acolhedor e familiar. 

Em 2019, tive de seguir a caminhada e, 
apesar do entusiasmo para conhecer a tão 
esperada vida universitária, saí com a an-
gústia de deixar a casa que tão bem me pre-
parou para esta aventura que é a vida. Ao 
longo destes oito anos fui adquirindo com-
petências essenciais para o futuro, desde sa-
ber trabalhar com diferentes pessoas, saber 
testar os nossos conhecimentos, escrever 
relatórios científicos, realizar apresentações 
orais, mantendo, por isso, uma educação ne-
cessariamente exigente. Deste modo, obser-
vando este longo percurso, o rigor e exigên-
cia da Professora Joana Baião, os desafios 
do Professor João Gomes ou os trabalhos 
de casa intermináveis do Professor Nelson 
Gomes, são, entre outras, as qualidades que 
a educação Valsassina passa aos seus alunos 
para nos preparar o melhor possível. 

Para mim, o Colégio deu-me, sem dúvida, 
a melhor educação e passou-me os melho-
res conhecimentos para esta nova aprendi-
zagem que é a Faculdade.
Madalena Monteiro. Aluna do Colégio entre 2011 e 
2019. Estudante universitária (Gestão, Universidade 
Nova de Lisboa, Faculdade de Economia)

• António Guterres eleito secretário-geral das Nações Unidas.
• Marcelo Rebelo de Sousa toma posse como Presidente da República (exerce funções a partir de 2016 até à atualidade). 

• Referendo no Reino Unido sobre o “Brexit”.
• Portugal sagra-se Campeão Europeu de Futebol.

• A UNESCO anuncia a decisão de incluir a Falcoaria portuguesa na lista de património imaterial da humanidade.
• Inauguração do Túnel do Marão, o maior túnel da Península Ibérica.

• Microsoft compra a Linkedin.
• Sonda espacial da NASA, Juno, entra na órbita de Júpiter.

• Atentados terroristas no aeroporto e no metro de Bruxelas.
• Ataque terrorista na cidade francesa de Nice.

• Divulgação dos “Panama Papers”.
• Cristiano Ronaldo é eleito pela FIFA, pela quarta vez, o melhor jogador de futebol do mundo.

• Entrada em vigor do Acordo de Paris.

• Donald Trump toma posse como o 45.º 
Presidente dos EUA.

• Centenário das aparições de Nossa 
Senhora aos Três Pastorinhos em Fátima.

• O dia 15 de outubro ficou marcado como 
a data com maior número de incêndios 

alguma vez ocorrido em Portugal.
• Portugal vence, pela primeira vez,  

o Festival Eurovisão da Canção.
• Morte de Mário Soares.

• Cristiano Ronaldo é eleito pela FIFA, pela 
quinta vez, o melhor jogador de futebol do 

mundo.

Um dia na Escola (2019)

A era dos populismos

O populismo marca o estado atual da política mundial.
Fenómenos como Donald Trump, nos Estados Unidos, Jair Bolso-

naro, no Brasil, ou Nicolas Maduro, na Venezuela, são normalmente 

apontados como exemplos máximos do populismo no poder, à di-
reita e à esquerda.  

Embora assumindo diversos estilos, os líderes populistas distin-
guem-se pela forma como interpretam alguns sentimentos comuns 
e os projetam nos seus discursos. A distinção entre povo e elites, 
numa perspectiva moral, é uma característica comum da sua ora-
tória populista, quer de esquerda, quer de direita: o “povo puro” 
contra a “elite corrupta, caduca e iníqua”. 

A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos é um claro exem-
plo dessa retórica. Na véspera da sua eleição, perguntava: “Quem 
querem que governe a América, a classe política corrupta ou o povo?” 

No sul da Europa, dois partidos de esquerda – o Syriza, na Grécia, e o 
Podemos, em Espanha – usaram essa distinção entre povo e elites. Ao 
mesmo tempo, dirigentes políticos como Marine Le Pen, em França, 
Geert Wilders, na Holanda, Beppe Grilo, em Itália, ou Recep Erdogan, 
na Turquia, são outros exemplos da crescente influência do populismo. 

Cas Mudde, cientista político holandês a viver nos Estados Uni-
dos, um dos principais estudiosos do fenómeno populista, numa 
entrevista ao jornal Público, deixou um sério aviso: “Estamos a agir 
como se o populismo fosse a voz da maioria e tal não é o caso em ne-
nhum país do mundo. É verdade que o populismo está a ganhar força 
e tem hoje mais força do que alguma vez teve e isso significa que algo 
não está a correr bem. Das duas, uma: ou estamos a fazer algo mal ou 
então as pessoas têm ideias ou preconceitos sobre a realidade que são 
problemáticas e então temos de abordar essas ideias.”

Aula de programação (1.º Ciclo)

Alunos do 10.º ano em estágio numa 
empresa (Programa “A minha primeira 

experiência no mundo do trabalho”)

Aula de Robótica, 2.º Ciclo (2018)

Passei 14 anos da minha vida no Colé-
gio Valsassina. Entrei nos 4 anos e só saí 
no 12.º (afinal, já não havia mais níveis 
para frequentar!). Durante o meu percurso 
aprendi a fazer amigos. Ganhei competên-
cias criativas através das atividades do dia 
da escola, dos trabalhos de EV e dos Quiz-
zes do professor José Rainho. Aprendi a ser 
paciente. O nervosismo que antes tinha 
foi desaparecendo com a quantidade de 
apresentações orais que fazia para a turma 
inteira e com o teste dos bips onde corría-
mos à frente de todos os que estavam no 
ginásio. Também aprendi a ser pontual (se 
chegasse 5 minutos atrasada a uma aula do 
professor Luís Carvalho já não apanhava 
metade da matéria!).

Não tenho dúvida nenhuma que todas 
as pessoas que conheci (alunos, profes-
sores, auxiliares) e todas as experiências 
que vivi no Colégio criaram grande parte 
da pessoa que sou hoje. Daqui a muitos 
anos espero voltar ao Colégio Valsassina 
para levar os meus filhos e, tenho a cer-
teza, acredito que eles vão viver uma ex-
periência inesquecível, tal como eu vivi. 
Mafalda Campos Nogueira Machado Aluna 
do Colégio entre 2003 e 2017. Estudante 
universitária (Comunicação Social, Universidade 
Católica)
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• No dia 1 de janeiro, entra em vigor a paridade de género nas administrações  
de empresas do Estado em Portugal.

• O ministro das Finanças português, Mário Centeno, assume  
a presidência do Eurogrupo.

• Ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, é condenado por corrupção.
• A obra “L’Incendie 1”, de Maria Helena Vieira da Silva  

é vendida por de 2,2 milhões de euros.
• A Assembleia da República aprova um diploma que permite a mudança de género 

a partir dos 16 anos, sem relatório médico.
• Cimeira entre o Presidente dos Estados Unidos e o líder da Coreia do Norte.

• A Assembleia da República aprova a utilização de canábis para fins medicinais.
• Resgate de 12 jovens encurralados numa gruta na Tailândia.

• Portugal considerado como o melhor destino do mundo nos World Travel Awards.

• Jair Bolsonaro toma posse como  
38º Presidente do Brasil.

• A Chang’e 4, da agência espacial chinesa CNSA, torna-se 
a primeira nave espacial a pousar no lado oculto da Lua.
• Publicação da primeira imagem de um buraco negro.

• Em Paris, um violento incêndio destrói  
parcialmente a Catedral de Notre Dame.
• Eurostat confirma o défice mais baixo  
de sempre da democracia portuguesa.

• 11 mil cientistas de 153 países avisam a humanidade: A 
Terra está em estado de emergência climática.

• De acordo com a ONU o mundo tem cerca de 250 
milhões de migrantes internacionais.

Ensino

2018 Entram em vigor os Decretos-Leis 
54/2018 (estabelece o regime da Escola In-
clusiva) e 55/2018 (Estabelece o currículo 
dos ensinos básico e secundário, os princí-
pios orientadores da sua conceção, assim 
como enquadra a autonomia e flexibilidade 
curricular).

Retrato da Educação em 2019:
•  Recursos nacionais para educação: 3,6% 

do PIB (2018). Em 1974, este valor era de 
1,4% do PIB.

Depois da Crise, 
a “Geringonça”

A crise económica internacional de 
2007/2008 precipitada pela falência do 
principal banco de investimento norte-a-
mericano, Lehman Brothers, teve o princi-
pal impacto na Europa nos países com eco-
nomias mais débeis, como Portugal, Grécia 

e Irlanda, que em 2010 foram alvo de resga-
tes, tendo como contrapartida desta inter-
venção a aplicação de severas medidas de 
austeridade, reformas do mercado laboral, 
ao mesmo tempo que foram reduzidos gas-
tos com educação, saúde, pensões, provo-
cando uma grave crise social. 

A crise precipitou a queda do governo 
socialista de José Sócrates, tendo-lhe su-
cedido um governo de coligação PSD-CDS, 
chefiado por Passos Coelho.

Ao longo de quatro anos (2011 a 2015), 
o governo pôs em prática medidas de gran-
de austeridade, algumas determinadas pela 
União Europeia, outras pelo FMI, tendo em 
conta a dramática situação económica e fi-
nanceira do país. Só em maio de 2014 é que 
Portugal saiu do programa cautelar, regres-
sando aos mercados. 

As eleições legislativas de 2015, contra 
todas as previsões, ditaram a vitória do 
PSD, sem que, no entanto, o partido con-
seguisse uma maioria parlamentar que lhe 
permitisse governar.

Foi então que o líder do PS, António Cos-
ta, conseguiu um entendimento inédito 
com dois partidos à sua esquerda, BE e PCP, 
permitindo-lhe formar um governo socialis-
ta que cumpriu a legislatura. Tal entendi-
mento ficou conhecido como “geringonça”, 
expressão utilizada pela primeira fez pelo 

Apresentação de projetos de Ciência 
(Mostra Nacional da Ciência, 2019)

Dia Mundial da Música (2018)

Fim de semana do Teatro (2019)

Dia Europeu das Línguas (2019)

44 gazeta Valsassina | Edição Especial . 120 anos

•  Estrutura: Ensino básico (5-14 anos); En-
sino secundário (15-18 anos); Ensino su-
perior (mais de 18 anos).

•  Alfabetização (2011): 94,8% (homem, 
96,5%; mulher, 93,2%). Em 1898 este va-
lor era de 74% e em 1974 era de 25,7%.

•  Índice de educação: 0.728 (41º no mun-
do).

•  Idade média dos professores no Ensino 
Público: cerca de 50 anos.

•  Idade média dos professores no Colégio 
Valsassina: cerca de 43 anos.

Um relatório recente sobre Educação re-
vela que o País tem atualmente 146.830 
professores (cerca de 127.000 são funcio-
nários públicos). No ensino público, o nú-
mero de docentes é, em 2019, o mais alto 
dos últimos 5 anos. Já o número de alunos 

está a descer. Em 10 anos, as escolas por-
tuguesas perderam mais de 427.000 estu-
dantes, a maioria no ensino público (menos 
310.000 alunos). No ano letivo 2017/2018, 
eram 1.628.985.

comentador político Vasco Pulido Valente, 
e que seria mesmo adoptada pelo próprio 
chefe do governo. 
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Entrevista a Maria Alda Soares Silva
Joana Magalhães da Silva Aluna do Colégio entre 2003 e 2009. Consultora 
Sílvia Lopes Professora de Matemática 

Como foi a escolha da profissão de professora? E como decor-
reu esse percurso profissional?

Uma das memórias mais antigas que tenho sou eu a dar au-
las debaixo do piano da minha madrinha, punha as bonecas 
todas debaixo do piano e dava-lhes aulas, portanto, quan-
do entrei realmente para o colégio aos cinco anos, para mim 
foi o reconhecer o que era o Colégio. Esta conceção acom-
panhou-me ao longo da minha vida. Não significa que não 
tenha tido outras ideias sobre o que queria ser no futuro. 
A certa altura, entre os 14 e os 16 anos, cheguei a pensar 
em arquitetura e em jornalismo, mas ser professora estava 
lá como uma constante. Esta escolha foi-se confirmando à 
medida que fui conhecendo alguns professores que me mar-
caram, por exemplo, uma professora de Português, a pro-
fessora Eulália Valente do Liceu Maria Amália. Eu dizia: “Eu 
quero ser como a Doutora Eulália” que era considerada uma 
fera no colégio Maria Amália. A Doutora Eulália foi uma len-
da de eficiência e eu admirava-a imenso. Depois, mais tarde, 
tive também como referência uma professora de Francês e 
depois, no liceu Pedro Nunes, conheci vários professores 
extraordinários. Aqui, os professores, que eram orientado-
res de estágio, marcaram-me muito, cada um à sua maneira, 
e sobretudo pela maneira de estar. O Pedro Nunes era um 
liceu onde se formavam professores. Esta experiência per-
mitiu construir uma modelação do que era ser professor, de 
como era a carreira de professor, de como era estar em sala 
de aula, como se convive com os alunos e até como é a ges-
tão de professores. Portanto, quando entrei para a Faculdade 
de Letras não tinha dúvidas de que esta era a minha escolha. 
Fiz a licenciatura em Filologia Românica e a minha primei-
ra experiência foi na escola Veiga Beirão, logo no ano em 
que me licenciei e me casei. Depois fiquei grávida e muitas 
das aulas que dei nesse ano foi com um enjoo tremendo. No 
entanto, a experiência nesta escola foi muito boa. A Veiga 
Beirão era também uma escola de formação de professores 
e, como tinham pouco estagiários, punham-me a assistir às 

Maria Alda entrou no Colégio em 
1965. Foi professora de Português e 
Francês, investigadora, autora de ma-
nuais e livros. Foi coordenadora de 
turmas do 3.º ciclo. Integra a Equipa 
Diretiva desde o tempo de Frederico 
Valsassina Heitor. É, Diretora dos De-
partamentos Didáticos do Colégio Val-
sassina desde 2010.

Para esta edição da Gazeta procu-
rámos conhecer um pouco melhor o 
seu percurso, as suas conceções sobre 
educação e a sua experiência como 
professora através de uma entrevis-
ta realizada por uma das suas últimas 
alunas, Joana Silva, e por uma das pro-
fessoras mais jovens a integrar o corpo 
docente, Sílvia Lopes, docente de Ma-
temática no Colégio desde 2016.

aulas dos estagiários e a fazer trabalhos com eles, como, por 
exemplo, seminários, mesas redondas. Agora, em retrospeti-
va, percebo que todas essas coisas tiveram muita influência. 
Estive um ano em casa até o meu filho fazer um ano e depois 
vim para o Colégio, em 1965. Na altura, os professores do 
ensino privado não tinham direito a fazer o estágio, a profis-
sionalização. Nos anos 80, saiu a autorização de fazermos a 
profissionalização em serviço no Colégio, foram dois anos de 
formação e, paralelamente, fui fazendo cursos. Já no Colégio 
Valsassina obtive uma bolsa da Gulbenkian e fui para Besan-
çon continuar a minha formação.

Qual ou quais os desafios que mais a marcaram enquanto 
professora?

Na minha carreira docente, penso que tive muita sorte, tal-
vez também porque tivesse essa vocação. O maior desafio 
foi a escola Veiga Beirão. Os desafios, que não eram fáceis, 
foram ultrapassados: estabeleci uma relação próxima com 
os alunos e, ao mesmo tempo, impunha-lhes respeito. Ou-
tros desafios passaram por enfrentar as diferentes reformas 
do ensino. A grande reforma para a qual fui muito desafiada 
pelo Dr. Frederico e pela minha prima Marinela foi a Reforma 
Veiga Simão, na altura quisemos mudar o Colégio e isso foi 
um desafio, fez com que fizéssemos muita investigação.

“A dimensão cultural do professor é 
fundamental. O professor tem de ser 
um leitor. Tem de ter referências muito 
variadas. Tem de trazer para a sua aula  
a cultura.” 

https://cvalsassina.pt/images/docs/gazeta/dez-2019-extra/timeline_2018-2019.pdf
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Depois do 25 de abril, fui chamada pelo Ministério para 
participar nos programas, do 7.º ano ao 12.º ano. Estes foram 
desafios que tive de conciliar com o horário, que foi sempre 
não ter horário, entrar às oito e meia e sair à hora que fosse 
preciso. Conciliar isso tudo com o ser mãe e com o gostar de 
fazer outras coisas.

Além de professora de português e francês, traçou também 
um percurso no mundo da escrita.

Sim, escrevi alguns livros, manuais, livros infantis, … Quan-
do fui convidada, com outras colegas, para participar na ela-
boração dos programas do Ministério, trabalhámos também 
na realização de manuais de 10.º, 11.º e 12.º anos. Não que-
ríamos que fossem livros que fizessem tudo aos professores, 
habituámo-nos a fazer os nossos próprios materiais. Os pro-
fessores devem adaptar os materiais a cada turma, a seleção 
de materiais tem de ser feita pelo professor, o professor tem 
de personalizá-los de acordo com quem tem à sua frente. 

Para um desses projetos convidámos um antigo aluno de 
História (que foi professor no Colégio), João Pinharanda, para 
fazer a ligação ao contexto histórico e social. É um material 
que considero muito bom, porque enriquece a dimensão cul-
tural do professor. A dimensão cultural do professor é funda-
mental. O professor tem de ser um leitor. Tem de ter referên-
cias muito variadas. Tem de trazer para a sua aula a cultura. 

Faz parte da direção pedagógica e integrou até setembro de 
2019 a administração do Colégio e, ao longo da sua carreira, 
teve a seu cargo a coordenação de várias turmas e disciplinas. 
Ser mulher modificou de alguma forma o modo como desempe-
nhou as suas funções no Colégio Valsassina? 

Acho que a maneira como a mulher ou como o homem 
estão na profissão tem que marcar pela sua diferença. Não 
me senti marginalizada nem protegida por ser mulher, con-
sidero que cada pessoa tem a sua maneira específica de ser 
e ser mulher é inerente à minha condição. Desde o discurso, 
a maneira de estar e de ser de cada um é marcada pelo seu 
próprio género. Não sou feminista, não o sou naquele senti-
do um pouco negativo que às vezes se dá ao feminismo, mas 
penso que mulheres e homens estão de maneira diferente e 
complementar numa profissão. 

Quando entrei para o Colégio, eram só alunos rapazes, 
havia muito poucas senhoras a lecionar, muito poucas pro-

fessoras. Havia professores militares, aliás vim substituir um 
professor que era militar e dava aulas de Português. Eles 
eram marcados pela sua maneira de estar, davam as aulas de 
maneira diferente, não só por serem homens, mas pela sua 
formação académica. 

Os tempos avançaram, como disse, os professores são hoje 
diferentes, a escola mudou… que competências considera es-
senciais para formar adultos completos, conscientes e felizes no 
século XXI?

Parece-me muito importante que os alunos sejam levados 
a fazer sempre um exercício de autoconhecimento. conhece-
rem-se a si próprios: a autoestima é muito importante. Acho 
que para serem adultos felizes nós temos de os ajudar a ter 
essa autoestima, a adolescência não é fácil. Há alturas em 
que os adolescentes entram em muito sofrimento. Por causa 
da sua própria imagem, dos seus conflitos, do seu percurso. 
E achei sempre que era muito, muito importante ajudá-los a 
questionarem-se, a valorizarem-se. Uma competência muito 
importante também é a comunicação: ser capaz de exprimir 
o seu pensamento e também as suas emoções, porque isso 
será uma chave para o futuro, para pessoas mais claras na-
quilo que dizem, mais objetivas, que sabem adaptar o discur-
so à situação, acho que isto é extremamente importante. Por 
outro lado, ser solidários para com os outros, é fundamental.

 Os professores têm esta missão de condução dos alunos 
a um percurso de felicidade. Outra aprendizagem que é im-
portante fazer é a da capacidade de saber lidar com o in-
sucesso, saber lidar com a fadiga, e não fazer dessas coisas 
um drama. Enfrentar períodos de sofrimento de uma maneira 
construtiva, é muito importante transmitir isso aos alunos; 
eles devem saber lidar com a frustração, nada mais errado 
do que convencer a criança de que ela vai ser a melhor do 
mundo. O problema de tratá-los como se fossem únicos, 
verdadeiros príncipes e princesas, é que basta um instante 
para que caiam as coroas, caiam os tronos: as crianças vão-se 
confrontar com outros e é muito doloroso para uma criança 
sentir que perdeu toda essa luz com que vinha, e é muito 
importante que conserve uma luz ao longo da vida. É muito 
importante prepará-los para serem equilibrados, solidários, 
com paixão pelo saber em qualquer área, para saberem adap-
tar-se à mudança, porque a sociedade é uma sociedade tam-
bém em constante mudança.

Considera que estas competências que são hoje dadas aos jo-
vens são as mesmas que se davam quando iniciou a sua carreira? 

Lembro-me perfeitamente que, quando fizemos os progra-
mas, falámos pela primeira vez em objetivos e estratégias. ou 
seja, quando nós fizemos, nos anos 80, os programas de Por-
tuguês, ainda não havia uma noção de que havia (hoje, para 
vocês, é tão óbvio que há objetivo cognitivos, socioafetivos, 
psicomotores, tudo isso é tão evidente; que há inteligências 
múltiplas), mas na altura não. Os programas eram conteúdos, 
mas as escolas, e este é outro aspeto, as escolas transmitiam 
valores. Ou seja, as escolas por onde eu passei transmitiam va-
lores que estavam subjacentes também a projetos educativos. 

Acompanhou o percurso de vários diretores do Colégio. Como 
tem sido esta experiência? O que destaca de cada um que te-
nha feito diferença no seu tempo?

Vou começar pelo pai do Dr. Frederico, que era o Sr. Mário 
Heitor, era um gestor, com ele aprendi a fazer horários, por 
exemplo. Era uma pessoa extremamente metódica, organiza-
da e pragmática, com bastante sentido de humor. Em relação 
ao Dr. Frederico, foi uma espécie de irmão mais velho para 
mim. Tinha um carisma extraordinário, era muito próximo dos 
alunos, devo lá ter um desenho do meu filho que mostra o 
Dr. Frederico de braços abertos, a abraçar o mundo. Era uma 
pessoa muito afetiva, ele e a Marinela, sempre os dois juntos, 
muito diferentes, mas muito complementares, a fazerem do 
Colégio uma escola que avançasse ao ritmo da Europa. Nós 
contratávamos professores estrangeiros para nos virem dar 
formação, fizemos cursos de diretores, de três anos, e essa 
preocupação pela inovação e, por outro lado, pelo humanis-
mo, pela criatividade, pela arte, marca esta outra geração, do 
Dr. Frederico e da Marinela. E depois veio o João (Valsassina), 
que foi meu aluno de Francês. O João fez um crescimento 
fantástico, porque fez a tarimba toda no Colégio. Ele andava 
nas carrinhas, ia ao banco pagar as contas, ia ao correio, ou 
seja, ele fez tudo, tomava conta do refeitório; os pais puse-
ram-no a conhecer o que se fazia em cada setor do Colégio. 
Portanto, vi todo o percurso do João e depois comecei a ver 
uma coisa muito importante: após um período em que pai 
e filho trabalharam juntos, o Dr. Frederico soube afastar-se 
quando era preciso, e ficar num segundo plano, e dar ao fi-
lho o espaço para ele crescer como diretor. A Marinela e o 
Dr. Frederico diziam-me: “Maria Alda, apoie sempre o João”, 
mas ele não precisava assim tanto de apoio. É verdade que 
ele dizia sempre, disse e escreveu: “A Maria Alda é o meu 
braço direito. E o meu braço esquerdo.” Quer dizer, estabe-
lecemos entre nós uma coisa muito boa, o diluir de gerações, 
eu tinha mais quinze anos que o João, mas foi diminuindo 
esse tempo. E fomo-nos tornando amigos e muito próximos; 
estas gerações de diretores tiveram uma coisa em comum, 
em que vocês agora me fizeram pensar: foi a capacidade de 
ouvir o outro. Era terem todos a oportunidade de dizer o que 
pensavam, embora as decisões, a nível da Direção, tenham 
de ser solitárias. 

Ainda em relação ao João Valsassina: ele era extremamente 
pragmático e dinâmico. Tudo estava sempre em mudança, e 
esse dinamismo, essa vontade… por exemplo, o Dr. Frederico 
não gostava nada de obras, e o João gostava (e eu também). 
Não fico nada apavorada de ver as salas desmanchadas, gos-
to de mudança. E o João também era assim. 

No ano passado ocorreu a morte do João Valsassina, uma si-
tuação terrível, um choque… O João Gomes ocupou, então, o 
cargo de Diretor. Desde logo, todos o apoiámos incondicional-
mente, reconhecemos o seu valor, a sua dedicação, o caminho 
que fez até aqui, de mais de 20 anos de Colégio. Entrou para 

cá como professor e este foi o primeiro sítio onde deu aulas. 
Viu-se crescer aqui: ele passou uns anos como coordenador 
ao meu lado, também era uma coisa intencional, que o João 
Valsassina fazia, também a Maria da Luz esteve uns anos no 
meu gabinete, e o Pedro Carvalho e o Luís Claro no gabinete 
do João Valsassina, e, portanto, esta ideia da partilha de um 
espaço, de escuta do outro, é muito importante. O que é que 
o João Gomes traz como diretor? Traz uma coisa muito inte-
ressante, que é aquela ousadia dos projetos, dos desafios, a 
capacidade de desafiar. E uma outra coisa ótima, que é uma 
grande organização. É uma pessoa muito organizada, muito 
metódica, uma pessoa do planeamento, e que também sabe 
ouvir, o que também é muito importante. 

Neste contexto do projeto pedagógico independente desde 
há muitos anos, como define um aluno Valsassina. 

Há alunos Valsassina. Não podemos dizer “um aluno Val-
sassina”. Há um perfil que nós gostaríamos muito que exis-
tisse nos nossos alunos: o aluno solidário, o aluno criativo, 
o aluno que sabe arriscar, que toma a iniciativa, que é autó-
nomo, que aceita os desafios, mas não se encontram estas 
qualidades em todos. Mas depois há outras coisas, que são 
como uma marca, eu penso que a grande marca identitária é 
a relação que se estabelece com a escola. Todos os nossos 
alunos parecem ter isso em comum, talvez seja essa capa-
cidade de criar laços afetivos com as pessoas, trazer as re-
cordações, partilhar a cumplicidade que se estabelece aqui.  
No entanto, considero que é na variedade das pessoas que 
há a riqueza. 

Que lições podemos tirar do passado para enfrentar os desa-
fios do presente?

Eu penso que temos de investir no otimismo, porque só 
se enfrentam os períodos difíceis quando temos uma grande 
esperança no futuro. O otimismo e a esperança são funda-
mentais, acreditar sempre que as coisas podem mudar para 
melhor, e que nós somos os agentes dessa mudança. Ou seja, 
não é uma mudança que venha do exterior. Temos de parti-
cipar convictamente nessa mudança. E uma maior exigência 
no conhecimento, claro, porque não basta a pessoa ter al-
guns conhecimentos, deve procurar, dentro da sua profissão, 
ter um conhecimento muito abrangente e muito sólido. E, 
sabendo que não se sai da faculdade com esse conhecimen-
to, nem se termina a vida com esse conhecimento. Ou seja, a 
pessoa tem de estar preparada para aprender todos os dias. 
E estar sempre insatisfeita com o pouco que sabe. Também a 
escola deve ser assim, uma escola que se questiona, otimista 
e com esperança, sim, mas que seja uma escola lúcida, cons-
ciente do que há a melhorar. 

“… estas gerações de diretores tiveram  
uma coisa em comum, (…)  

foi a capacidade de ouvir o outro.”No dia 23 de maio de 2015 a Direção do Colégio e a Associação 
de Antigos Alunos prestaram uma homenagem em vida à 

professora Maria Alda, desde 1965 no Valsassina
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O ensino e a aprendizagem da Matemática
Frederico Valsassina Aluno do Colégio entre 1993 e 2008. Professor de Matemática 
Nelson Gomes Professor de Matemática

Uma figura incontornável
Seria impossível falar da história da Matemática nos 120 anos do Colégio sem 

referir o nome de Frederico Valsassina. Conhecedor do que é ser professor e de 
como se constrói o saber, a sua boa disposição e imensa paixão pelo ensino da 
Matemática cativavam os alunos para uma disciplina exigente. Os “tortuosos pro-
blemas” do “Palma Fernandes” e o “lendário” concurso de pastéis de nata, eram 
algumas das estratégias por si utilizadas. Já depois de se ter retirado da Direção 
Pedagógica, não perdia oportunidade para substituir um professor de Matemática 
que faltasse, afirmando ser uma forma de “matar” as saudades de dar aulas e de 
manter o contacto com os alunos em sala de aula. 

Mas foi também com Frederico Valsassina que se renovou o ensino da mate-
mática no Colégio, que se promoveu a formação contínua dos professores e se 
incentivou quer a experimentação de novas formas de ensinar Matemática quer a 
partilha de saberes e de experiências. Em 1962/63, a sua participação com outros 
dois professores de Matemática do Colégio – Verol Marques e Nuno Crato - no 
curso para atualização de professores de Matemática na Faculdade de Ciências 
de Lisboa, promovido pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto de Alta 
Cultura e dirigido pelo Prof. Sebastião e Silva, foi um desses momentos, levando 
a que o Colégio tenha sido pioneiro em Portugal no ensino dos fundamentos da 
Matemática Moderna e na aplicação da sua didática. É também neste período 
que publica com outros professores do Colégio – Moura Branco, Verol Marques 
e Nuno Crato - uma coleção de exercícios de Físico-Química e de Matemática – 
FQM. Tratavam-se de materiais de apoio aos alunos do antigo 2.º e 3.º ciclos do 
liceu, disponibilizados em “edição de autor” com sucessivas tiragens atualizadas 
anualmente, até à sua extinção no inicio da década de 1970 na sequência da re-
forma do ensino liceal.

Já mais recentemente, em 2004, participa num estudo de Avaliação do Ensino 
da Matemática promovido pelo Serviço de Educação e Bolsas da Fundação Ca-
louste Gulbenkian.  Outros nomes vão inevitavelmente surgindo à medida que 
se recordam os muitos professores de Matemática que passaram pelo Colégio e 
que marcaram várias gerações de alunos – desde Nuno Crato às duas gerações de 
apelido Verol Marques, por todos reconhecidos pelo seu carisma e competências 
científicas. Impossível seria listar todos. O risco de cometer injustiças seria eleva-
do. Todos eles deixaram a sua marca, e contribuíram para um modelo de ensino-
-aprendizagem que se foi aperfeiçoando e consolidando. 

«Nos primeiros exames oficiais, realizados em 1970, os resultados obtidos na genera-
lidade dos Colégios foi espetacular, pois, habituados à preparação dos seus alunos para 
os exames liceais e tendo-a mantido, esta superava em muito aquela que as Escolas 
Técnicas, agora Preparatórias, exigiam. Dada a exigência e novidade dos programas, 
sobretudo o de Matemática, elaborado a partir dos conceitos expendidos pelo Pro-
fessor Sebastião e Silva, decidiu a Direção (…) que seria da maior conveniência que o 
corpo docente do novo Ciclo Preparatório do Ensino Secundário (CPEG) fosse consti-

tuído pelos professores com maior experiencia e que poderiam 
adaptar-se às novas experiências metodológicas. 

Com base nestes princípios, as turmas do CPEG foram en-
tregues ao Dr Henrique Verol Marques e ao Dr Nuno Cra-
to, professores que lecionavam o Curso Complementar com 
profundo conhecimento do espírito do programa do Profes-
sor Sebastião e Silva, tendo obtido excepcionais resultados 
que se vieram a refletir na preparação futura dos alunos» 
(Frederico Valsassina Heitor in Colégio Valsassina: Uma His-
tória com mais de 100 anos, p.135).

O modelo Valsassina
Que modelo é este, quando se fala do ensino e da apren-

dizagem da Matemática no Colégio? É um modelo em que se 
procura que os alunos, desde cedo, percebam a importân-
cia da Matemática. Que, por um lado, vejam as aplicações 
práticas dos conteúdos estudados, mas que reconheçam a 
vertente da Matemática enquanto produto abstrato do pen-
samento humano. Que questionem e nunca descurem o es-
pírito crítico. Que se socorram da intuição, mas sem aban-
donarem o rigor e o formalismo necessários. Que não sejam 
meros reprodutores de conhecimento, máquinas de repeti-
ção capazes de resolver 100 equações seguidas, mas, pelo 

contrário, sejam capazes de pensar - e pensar bem - adaptan-
do competências e conhecimentos adquiridos na resolução 
de novas situações. Que não acreditem no professor “por-
que sim”. Que se habituem a interrogar “Porque é que essa 
propriedade é verdadeira?”. Quando numa aula, após uma 
propriedade ou um teorema, um aluno questiona: “Como se 
demonstra essa propriedade?” então esse aluno realmente 
entendeu o que distingue a Matemática das outras Ciências. 
Estes são os indicadores do que consideramos ser um aluno 
competente na disciplina, e que o irão acompanhar ao longo 
da sua vida. 

Sem descurar os resultados obtidos nos Exames Nacionais, 
pela sua relevância no acesso ao Ensino Superior, procura-
mos que os nossos alunos aprendam Matemática e, sobre-
tudo, que aprendam a aprender Matemática. O desenvolvi-
mento de hábitos e métodos de trabalho são fundamentais 
para o seu percurso uma vez saídos do colégio. É gratificante 
ouvir os nossos ex-alunos que, ao chegarem ao Ensino Su-
perior, se sentem preparados e confiantes, e para os quais as 
cadeiras de Matemática dos seus cursos são encaradas com 
normalidade e realizadas com sucesso.

Simultaneamente, procuramos que a Matemática não seja 
apenas o que se realiza dentro da sala de aula. Fomentamos 
o contacto com outras facetas da Matemática, levando os 

«Nos anos anteriores eu tinha leccionado turmas de 
Matemática nos dois Colégios [Colégio Valsassina, en-
tão na Av. António Augusto de Aguiar, e no novo Su-
zana de Valsassina, já na Quinta das Terezinhas], mas 
decidi que, ao ocupar-me da Direcção Pedagógica do 
Colégio e minha mãe continuando como Presidente da 
Direção, seria preferível não leccionar qualquer turma. 

Não haveria qualquer problema com o leccionar 
dessa disciplina, visto que desde há alguns anos o Dr. 
Henrique Verol Marques se ocupava, com brilhantes 
resultados, das turmas de maior responsabilidade e, 
no último ano, tinha começado a leccionar um amigo e 
antigo colega da Faculdade, Dr. Nuno Crato.»  
Frederico Valsassina Heitor in Colégio Valsasssina:  
Uma História com mais de 100 anos, p.119.

OLIMPíADAS IBERO-AMERICANAS
• Medalha de Ouro: João Pina, 1998
• Medalha de Bronze: Manuel Cabral, 2016.

OLIMPíADAS PORTUGUESAS DA MATEMáTICA

•  Medalha de Ouro: Gerardo Ângelo, 1989; Susana Mar-
tins, 1989; Afonso Silva, 1992 e 1995; João Mineiro, 
1994; João Pina, 1995, 1997 e 1998; João Guerreiro, 
2005, 2006 e 2007; Miguel Brito, 2006; Frederico Toul-
son, 2008, Manuel Cabral, 2017.

•  Medalhas de Prata: Hugo Bento, 2009; Frederico Toul-
son, 2010; Manuel Cabral, 2014.

•  Medalhas de Bronze: Bernardo Pinheiro, 1993; Luís 
Pina, 1996; João Guerreiro, 2004; Frederico Toulson, 
2009, 2011; Hugo Bento, 2008; Manuel Cabral, 2015 
e 2016.

O Valsassina é, a nível nacional, a escola com maior número de medalhas no conjunto 
das Categorias A e B – com um total de 24 medalhas! 

Resposta: Opção C)

Problema das XXXVIII Olimpíadas Portuguesas da Matemática, 
Categoria B, 1.ª Eliminatória
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nossos alunos ao contacto com investigadores de modo a que percebam quer 
como se cria o conhecimento em Matemática quer como a Matemática está pre-
sente no quotidiano e contribui para a evolução da Humanidade. No nosso mode-
lo também estimulamos os alunos a aceitarem desafios e a superarem-se. Desde 
1987, as participações anuais nas Olimpíadas Portuguesas da Matemática são dis-
so exemplo. Procura-se uma constante compatibilização do curriculum formal e o 
curriculum real, sem esquecer a vertente lúdica do raciocínio matemático.

Procuramos ainda abrir as nossas práticas ao exterior – fomos uma das quatro 
escolas convidadas, em 2013, no lançamento do Projeto Aula Aberta, promovido 
pela Sociedade Portuguesa da Matemática em colaboração com a Fundação Ca-
louste Gulbenkian, com o objetivo de mostrar boas práticas em sala de aula de 
instituições reconhecidas pela excelência académica. 

Este passado coloca-nos nos ombros uma pressão suplementar. De continuar-
mos a honrar a tradição do Ensino da Matemática no Colégio Valsassina, adap-
tando-nos aos novos desafios de uma sociedade moderna. De continuarmos a 
ensinar Matemática, alguma conhecida há mais de dois mil anos, mas que continua 
a ser capaz de dar respostas aos problemas do nosso dia a dia e, no fundo, abrir os 
horizontes e preparar os nossos alunos para que também eles encontrem novas 
respostas aos problemas que, enquanto Humanidade, iremos encontrar.

«Escrever a expressão numérica correspondente ao problema: Comprei duas 
dúzias de bananas a $60 cada. Apodreceram 4 bananas e, tendo vendido as 
restantes, ganhei ao todo 1$60. Por quanto vendi cada banana? Calcular o 
valor da expressão numérica. »

Resposta [(12 x 2) x $60 + 1$60 ] : (12 x 2 – 4); $80.
Palma Fernandes 2.º ano do Liceu (1962, página 238)

“Enquanto aluno, a participação nas Olimpíadas 
da Matemática sempre foi bastante incentivada no 
Colégio Valsassina por todos os professores de Ma-
temática do 7.º ao 12.º ano. (…). Os resultados que 
obtive deram-me confiança para enfrentar qualquer 
desafio intelectual futuro, a prática que tive durante 
as provas nacionais e a preparação para as provas in-
ternacionais que se seguiram deram-me as ferramen-
tas para os ultrapassar.…”
João Pina, aluno do Colégio entre 1986 e 1998

“A participação em Olimpíadas foi a principal ra-
zão que me levou a estudar Matemática no ensino 
superior e fazer investigação nessa área. No Colégio 
sempre houve um enfoque especial no ensino de Ma-
temática e as Olimpíadas são um incentivo para os 
alunos que querem ir além do currículo obrigatório. 
(…) O ensino da Matemática no Colégio foi funda-
mental para estabelecer as bases de conhecimento 
e de raciocínio lógico. Estas bases permitiram o meu 
sucesso quer no Ensino Universitário quer na minha 
actual carreira profissional como investigador.” 
João Guerreiro, aluno do Colégio entre 1999 e 2007

A Educação pela Arte no Valsassina:  
Uma história para o futuro
Teresa Valsassina Heitor Aluna entre 1963 e 1965. Presidente do Conselho de Administração  
do colégio 

Nunca é demais recordar que as artes, no seu sentido mais 
amplo, estiveram desde sempre presentes no projeto edu-
cativo do Colégio, levando os alunos a vivenciarem outras 
experiências, outras formas de pensar e outras maneiras de 
aprender. Foi um processo gradual, com vários momentos, 
que exigiu tempo para se afirmar e que contou com diferen-
tes protagonistas na construção de um projeto coletivo. Im-
possível, portanto, cartografar esse percurso sem destacar o 
papel do seu fundador, Frederico César, e sobretudo o traba-
lho pioneiro de Maria Manuela Valsassina iniciado no final da 
década de 1950. Impossível seria também omitir que a sua 
ação se desenrolou em contracorrente, já que nos curricula 
oficiais dos seus tempos, as expressões artísticas eram reme-
tidas a meros saberes “de interesse educativo”. Embora dis-
tintas, as suas práticas e influências irão favorecer um clima 
de experimentalismo, que não estava previsto no discurso 
oficial, e que subsistiu até hoje, gerando um conjunto de ex-
periências pedagógicas, que fazem parte do ADN do colégio.

Ambos propiciaram um ambiente favorável ao desenvol-
vimento de novas ideias, cujas experiências pedagógicas se 
verificaram sobretudo no contexto educativo informal, e que 
deixaram marcas indeléveis no “currículo invisível” do Colé-
gio. Interessaram-se pela importância da arte na educação, 
da sua didática e da sua forma de operacionalização. Foram 
partidários de uma escola nova e progressista, onde as crian-
ças e os jovens seriam conduzidos à fruição da beleza através 
da emoção estética. Apostaram na criação de um ambiente 
de aprendizagem “contaminado” pela presença de arte. In-
vestiram nas sessões culturais, nas visitas de estudo, nas 
festas e nas exposições de trabalhos escolares, entendendo 
estas atividades como meios educativos, numa aproximação 
ao universo dos alunos e a uma “pedagogia da descoberta” 
e antecipando o que hoje se designa por “abertura à comu-
nidade” no sentido de uma escola que pretendiam dinâmica.

Frederico César era um apaixonado melómano que apos-
tava na formação eclética dos seus alunos. Criou na sua pró-
pria casa, que era o Colégio, "um mundo musical" que lhe 

“… uma abordagem às expressões artísticas 
assente na participação ativa dos alunos, 
pela observação, pela crítica e pela 
experimentação.”

era específico, e que resultava das suas escolhas, dos seus 
interesses, e da sua própria condição de frequentador habi-
tual de concertos e óperas. Procurava estimular nos seus alu-
nos o desenvolvimento de saberes e competências musicais, 
sobretudo através da prática vocal. Nos anos de 1930, cria 
no Colégio as “Horas de Arte”, sessões culturais periódicas, 
saraus e recitais de música, poesia, bailado e teatro, que se 
manteriam até à sua morte em 1951, despertando o envol-
vimento cultural de alunos e de professores. Foi um primeiro 
momento de sensibilização.

Maria Manuela Valsassina introduz no projeto educativo 
do Colégio os princípios e valores difundidos pelo Movimen-
to da Educação pela Arte, rodeando-se para o efeito de uma 
equipa de professores que com ela contribuiriam para “fazer 
escola”: uma abordagem às expressões artísticas assente na 
participação ativa dos alunos, pela observação, pela crítica e 
pela experimentação. Começa por integrar no Jardim de In-
fância as expressões musical e plástica, que mais tarde alar-
garia ao Ensino Primário, atual Primeiro Ciclo. Cria um “ate-
lier aberto” destinado aos alunos mais velhos que funcionaria 
até ao final da década de 1970 em regime opcional. Promove 
a expressão dramática, apostando no trabalho em coletivo e 
no contacto com o público através de apresentações periódi-
cas envolvendo tanto os alunos mais novos como chamando 
os alunos mais velhos para encenações de textos. Foram os 
momentos de incubação em que se questionaram os mode-
los vigentes e se discutiram e propuseram novas estratégias 

Conferências com especialistas

Dinamização de jogos matemáticos, do 1.º ciclo ao secundário (2019)

Programa da ValsaMat, 
Semana da Matemática (2019).

Atelier (anos 50)

2016
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O que pode uma escola
Todas as escolas, colégios, liceus têm as suas glórias in-

ternas para exibir. Muitos desses nomes têm hoje alcance 
nacional ou mesmo internacional pois, felizmente, Portu-
gal ocupa, cada vez mais, papéis de relevo máximo na es-
cala mundial. Mas não se trata aqui de fazer rankings nem 
de procurar afirmar nenhuma excepcionalidade. Trata-se 
de tentar fazer perceber que o ambiente de educativo 
pode proporcionar um clima favorável ao surgimento de 
uma camada significativa de criadores e, mais importante 
ainda, formar uma maioria de cidadãos atentos, sensíveis e 
actuantes na vida cultural nacional e internacional. Não te-
nho dúvida alguma em afirmar que Colégio ocupa um lugar 
destacado nesse grupo de estabelecimentos que ultrapas-
saram o tronco comum do ensino formal proporcionando 
aos seus alunos o acesso a mundos mais vastos.

Como todas as memórias, estas minhas, construídas por processos de selecção 
que não controlo completamente, algumas injustiças hão-de cometer. Tentarei 
listar pessoas que, na Escola que tantos anos frequentei, merecem ser por todos 
recordadas como criadores de cultura pelo que fizeram no passado, vencendo-o, 
outras que se distinguem hoje nas mesmas áreas.

referenciadas a modelos pedagógicos e a experiências internacionais de sucesso.
A partir do final da década de 1960, com a criação do ciclo preparatório, atual 

2.º ciclo, as expressões artísticas são gradualmente integradas nos programas e 
nas matrizes curriculares oficiais e posteriormente ampliadas aos outros níveis de 
ensino no decurso das alterações curriculares entretanto ocorridas. No Colégio 
é incentivado o contacto com diferentes manifestações artísticas e o conheci-
mento das suas linguagens especificas desde a Expressão Plástica, ao Teatro à 
Música e à Dança. São os momentos de apropriação das estratégias da Educação 
pela Arte, marcados por anos de grande vitalidade envolvendo alunos e professo-
res dos diferentes ciclos de ensino e áreas artísticas e que consolidou o trabalho 
iniciado. Hoje, o colégio é uma escola associada da UNESCO e filiada na InSEA 
(International Society for Education Through Art) e na WAAE (World Alliance for 
Arts Education). 

Importa agora garantir a transversalidade da componente artística nos curricula 
em linha com o recente Plano Nacional das Artes (2019-24) e persistir no cruza-
mento entre as artes e os outros saberes, estimulando a interação e a curiosidade, 
sensibilidade, criatividade e capacidade de invenção de cada aluno. Um percurso 
que passará por promover a colaboração entre artistas e professores das diversas 
áreas, mobilizando diferentes linguagens e formas de expressão, desde as artes 
plásticas, à música, ao drama e à dança, passando pela grafia e o cinema, rea-
bilitando os recursos disponíveis e reinventando técnicas e procedimentos. São 
desafios que prenunciam momentos de maturação. Projetos em curso mostram 
que é possível motivar os alunos a aprender de forma interpretativa e crítica e que 
há́ espaço e tempo, quer para a experimentação, quer para as parcerias e troca de 
ideias e experiências que se pretendem fazer.

“Projetos em curso mostram 
que é possível motivar os 

alunos a aprender de forma 
interpretativa e crítica e 

que há́ espaço e tempo quer 
para a experimentação quer 
para as parcerias e troca de 
ideias e experiências que se 

pretendem fazer.” 

Atelier (anos 50 e 60)

Memórias que tenho soltas
João Pinharanda Aluno do Colégio entre 1968 e 1974. Professor do Colégio entre 1978 e 2006. 
Conselheiro Cultural junto da Embaixada de Portugal em França. Director do Camões-Centro 
Cultural Português, em Paris

Os professores
São demasiado numerosos para poderem ser nomeados, 

mas a primeira injustiça seria a de não falar das gerações de 
professores que formaram as gerações de alunos de onde re-
colhi alguns dos nomes que recordo aqui, que a mim mesmo, 
e à minha geração, e as gerações depois de mim, formaram. 
Evoco-os como colectivo apesar de todas as diferenças que 
possa haver entre eles por terem integrado o sistema de en-
sino não formal do Colégio, a que Teresa Valsassina se refere 
no seu texto ao lado, possa ter-se desenvolvido.

A injustiça maior terá sido o eu nunca dele ter falado, nas 
numerosas vezes que escrevi estes textos memorialistas 
sobre o Colégio de um desses mestres, com quem por ra-
zões de idade nunca contactei mas que encarna o espírito 
da educação musical que Teresa Valsassina refere também. 
Trata-se do “Senhor Maestro”, assim lhe chamávamos e era 
um fragilíssimo velhinho de polainas (estarei a inventar?) que 
vi algumas vezes aparecer em visita, no final dos anos 60, e 
que sabíamos autor do Hino do Colégio. 

Apenas alguns nomes 
Havia, no atelier de artes plásticas criado pela “Doutora 

Marinela”, um rapaz mais velho, de quem mais tarde fui ami-
go. Ajudava as professoras, os mais novos e lá trabalhava 
também pra si mesmo. Ele não sabia, embora o desejasse já, 
nem nós sabíamos, que seria um dia celebrado. Queria ser 
pintor mas foi afinal um grande poeta, assinava Al Berto. Nas 
minhas listas, porém, são os artistas, incluindo alguns arqui-
tectos, fotógrafos, cineastas, que são predominantes. Talvez 
porque eu me orientei profissionalmente para essas zonas 
da criação e tenha mais atenção às vidas e obras dos artistas. 
Nos históricos, a maioria, felizmente, vive ainda, temos os 
escultores: João Cutileiro, indispensável para percebermos a 
escultura portuguesa dos anos 60 em diante; Pedro de Cam-
pos Rosado; António de Campos Rosado, (um outro irmão 
é conhecido pianista clássico); António Quina, por exemplo. 
Mais velho, pintor e gravador de influência capital e longa-
mente professor em Londres, Bartolomeu Cid, colega de car-
teira do Dr. Frederico. 

Com Pedro Costa, incontornável para explicar a presença 
internacional do nosso cinema actual estou já a entrar na mi-
nha geração onde alguns outros se distinguem pelo modo 
como pensam o mundo das artes ou das cidades: Alexandre 
Melo, meu mais antigo e continuado amigo, ou João Seixas, 
por exemplo. E, com o escultor Miguel Palma, que ajudou a 
definir a geração de 1990 ou o malogrado arquitecto e teó-
rico Diogo Seixas Lopes, estou já a entrar na geração dos 
podiam ter sido meus alunos ou que o foram mesmo quan-
do, nos anos iniciais da década de 1980 “passei para o outro 
lado”, ou seja, integrei os quadros docentes do Colégio: ar-
tistas, fotógrafos, arquitectos, cineastas ou produtores como 
como Inês Pais, Paulo Catrica, os irmãos Guerra, Paula Nas-
cimento, Isabel Simões e João Miller Guerra! 
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de O Auto dos Pastorinhos. A partir do final da década de 1950, Maria Manuela 
Valsassina associa-se ao trabalho de Avelino Cunhal participando no desenho, na 
montagem e na operação técnica desses espetáculos.

Durante a década de 1960, as práticas teatrais, ao serem encaradas como es-
paço de comunicação, de descoberta e de experimentação levaram à realização 
de vários espetáculos com os cenários e adereços produzidos nos ateliers de Ex-
pressão Plástica. Nesse período destacam-se ainda as encenações realizadas com 
fantoches e máscaras produzidos pelos alunos, com a colaboração de Maria Alda 
Soares Silva a partir de textos de Gil Vicente e de adaptações de contos populares.

No final da década de 1960, a professora Joana Barbosa inicia a dinamização de 
um atelier de Expressão dramática, com crianças do Jardim de Infância e do 1.º 
ciclo. Seguindo a abordagem proposta por Peter Slade, pioneiro na introdução da 
expressão dramática no currículo da educação infantil, usa a improvisação como 
base para trabalhar diversos elementos da linguagem dramática, desde a elabora-
ção de narrativas à definição de figurinos e acessórios, passando pela criação de 
personagens, recursos de iluminação e cenários.

Na mesma altura, a atriz e encenadora Françoise Elsy Filipe iniciou um trabalho 
de leitura e interpretação de textos teatrais, com alunos do ensino liceal, maiori-
tariamente em regime de internato. Apostando numa orientação universalista e 
cosmopolita, concretizada num repertório de qualidade, encenou por duas vezes a 
peça “Gota de Mel” de Léon Chancerel, onde também colaboraram os professores 
Maria Alda Soares Silva, Maria Manuela Valsassina e Arnaldo Prista. 

Com o decorrer do tempo, o Teatro no Colégio foi-se assumindo como uma 
atividade extracurricular nas áreas de expressão artística. No final da década de 
1970 é constituído o primeiro grupo de teatro com a participação de alunos e de 
professores. Neste contexto destacam-se três grandes encenações, com a colabo-
ração do músico Rui Serôdio, com composições originais, sobre poemas de Maria 
Alda Soares Silva. É também num desses espetáculos que colabora a Banda Salada 
de Frutas.

Em 1981/82 passou a funcionar, como oferta de escola, um grupo regular de 
Teatro constituído por alunos do 9.º ano e Ensino Secundário. Mais tarde abriu-
se à participação de alunos do 3.º Ciclo, sob a orientação das professoras Maria 
João Craveiro Lopes e Paula Taveira Soares, com apresentações públicas no final 
do ano e noutras épocas específicas. Nos adereços e cenários contou-se com a 
participação das professoras de Educação Visual Berta Monteiro, Maria de Jesus 
Ferreira e Maria Manuel Rebelo. As criações e encenação passaram a ser um tra-
balho coletivo, ao longo de todo o ano letivo, através de uma procura de textos 
de autor, assim como da produção escrita dos alunos e da apresentação de textos 

Catálogo da peça de teatro, “As 24 horas de uma casa” (1984)

Peça de teatro (Anos 50)

Aula de Expressão Dramática, 1.º Ciclo (2019)

Peça de Natal, “O presépio” (1938/1939)

O Teatro no Valsassina
Maria Alda Soares Silva Diretora dos Departamentos Didáticos 
Maria João Craveiro Lopes Professora de Expressão Musical e Expressão Dramática

O Teatro é uma das áreas de expressão artística que merece destaque na história 
do Colégio. Num relatório de 1948, Frederico César de Valsassina relatava que 
na Páscoa de 1902, na altura com 18 anos, organizara uma representação no 1.º 
andar do n.º 5 da Rua de Santa Marinha, onde funcionava um Colégio Primário 
dirigido por Susana Duarte, filha do proprietário do prédio. “O espectáculo foi um 
êxito, e, perdoada a imodéstia, tenho de confessar que fui uma das estrelas da compa-
nhia, como actor, ensaiador e realizador (…)”Frederico César de Valsassina (1948). Um 
episódio que viria a estar na origem de um namoro, casamento e realização de um 
sonho de um jovem casal: abrir um colégio que, mais tarde, viria a ser o Valsassina. 

O gosto pela arte teatral levaria Frederico César, até ao final da sua vida, a im-
pulsionar a realização de representações periódicas no Colégio, levando os alunos 
a desenvolver práticas teatrais que considerava serem uma oportunidade de for-
talecimento de relações pedagógicas e um meio privilegiado de aprendizagem, de 
formação e desenvolvimento pessoal, artístico e cultural. Defendia que, para os 
jovens, em particular aqueles que frequentavam o Colégio em regime de inter-
nato, deslocados dos seus ambientes familiares, e muitos deles provenientes das 
(antigas) colónias, estas práticas eram uma forma de incentivar o contacto com 
outras aprendizagens, para além dos conteúdos curriculares e da prática desporti-
va. Estas suas preocupações assumiram um relevo maior em momentos de grande 
mutação do mundo, e até trágicos, como ocorreu durante a 2.ª Guerra Mundial, 
altura em que investiu particularmente na dinamização de espetáculos sobre a 
cultura universal criados a partir de textos clássicos, por si encenados. Os registos 
fotográficos do Colégio mostram alguns desses momentos em que se evidencia o 
alinhamento com os movimentos culturais da época. 

A partir do início da década de 1950, os espetáculos teatrais realizados pelo 
Natal e levados à cena pelos alunos do Jardim Infantil e da primária tornar-se-iam 
uma constante. De realçar o incentivo dado por Avelino Cunhal, na altura pro-
fessor de História no Colégio, escritor, dramaturgo e pintor, que colaborou ati-
vamente na encenação de peças de teatro a partir de textos seus, como é o caso 

“… uma oportunidade de 
fortalecimento de relações 

pedagógicas…” 

Dramatização sobre a História de Portugal, apresentada no Castelo de S. Jorge  (1991).

Peça de teatro, “Os anos 90” (2001) Apresentação do grupo de teatro (2017)

“… meio privilegiado de aprendizagem,  
de formação e desenvolvimento pessoal, 
artístico e cultural.” 

www

https://cvalsassina.pt/images/docs/gazeta/dez-2019-extra/destaques_teatro.pdf
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•  Aulas extracurriculares de Teatro para o Jardim de Infância (4 e 5 anos). Têm 
como objetivo enriquecer a capacidade da criança de se expressar e comunicar. 
Através da interpretação de diferentes papéis e personagens pretende-se pro-
mover o desenvolvimento de competências interpessoais e de comunicação da 
criança. 

•  A oferta curricular da disciplina de Expressão Dramática no 1.º Ciclo. Opção 
tomada pela Direção desde o ano 2018/2019.

•  Aulas extracurriculares de teatro para o 1.º e 2.º Ciclos. Procura-se desenvolver 
a concentração, a memória e o raciocínio dos alunos, assim como há um foco 
sobre as questões da improvisação teatral, estimulando a imaginação e criativi-
dade, a expressão corporal e a voz.

•  O Atelier de Expressão Dramática/Teatro, para alunos do 3.º ciclo e secundário. 
É um espaço vivo de criação e um estímulo à criatividade e ao imaginário dos 
alunos. Para além da participação em eventos e comemorações que acontecem 
no Colégio ao longo do ano, este grupo prepara uma peça que apresenta anual-
mente no final do ano letivo.

Atualmente, o Colégio oferece a possibilidade 
de os alunos desenvolverem práticas teatrais des-
de os 4 anos até ao 12.º ano. Os programas são 
adequados às capacidades e nível etário dos alu-
nos. Baseiam-se em jogos dramáticos e exercícios 
de postura corporal e motricidade que estimulam 
a criatividade e ampliam a consciência corporal e 
cénica. Potenciam a imaginação, a sensibilidade e 
a descoberta do mundo através da observação das 
diferenças e semelhanças com os outros. A oferta 
de Teatro/Expressão Dramática no Colégio inclui:

dramáticos originais. A realização anual de um fim de semana de estágio fora do 
Colégio constituía um grande momento de trabalho e partilha. 

Na primeira década do século XXI, o Teatro continuou no Colégio, envolvendo 
agora alunos do 2.º ciclo, orientados pela professora Sara Borja. Já na segunda 
década deste século, a professora Paula Gonçalves, em colaboração com as pro-
fessoras Patrícia Avões e Sofia Caranova deram um novo impulso ao grupo de 
teatro. Exploram a criação de novas dramaturgias, a experimentação de novas lin-
guagens e o cruzamento das artes performativas com outras artes, num contexto 
interdisciplinar.

Tendo sempre em vista a promoção de uma Educação Globalizante, no Colégio 
Valsassina, a prática teatral, a imaginação, as ideias e os sentimentos são represen-
tados através de movimento, de som, de imagem e da ação dramática. Conhecer 
as linguagens teatrais ajuda a criar mecanismos que tornam mais concretas as 
ideias e sentimentos, consolidando o conhecimento de si, dos outros e do mundo.

“Tendo sempre em vista a 
promoção de uma Educação 

Globalizante, no Colégio 
Valsassina, a prática 

teatral, a imaginação, as 
ideias e os sentimentos 

são representados através 
de movimento, de som, de 

imagem e da ação dramática. 
Conhecer as linguagens 

teatrais ajuda a criar 
mecanismos que tornam 

mais concretas as ideias e 
sentimentos, consolidando 

o conhecimento de si, dos 
outros e do mundo.” 
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A Música no Valsassina
Maria Alda Soares Silva Diretora dos Departamentos Didáticos 
Maria João Craveiro Lopes Professora de Expressão Musical e Expressão Dramática

Duas gerações que, cientes da contribuição da música para a formação global 
dos alunos, associaram o seu gosto e saber à dinamização de iniciativas no campo 
musical, chamando os alunos a participar, sensibilizando-os para a música e facili-
tando o acesso a aulas de música, a tocar instrumentos e a cantar em orfeões. Em 
1948, Frederico César de Valsassina dizia “Sempre entendemos que a Música é um 
meio de cultura que todos os povos civilizados devem cultivar (…)”.

Numa época em que a aprendizagem da música não era tida como uma compe-
tência essencial a desenvolver, e o contacto com a música se limitava à disciplina 
de “Canto Coral” cujo objetivo era “robustecer os pulmões e os órgãos da fonação”, 
organizaram no colégio vários concertos de música clássica e moderna, audições 
de piano, recitais. Estas iniciativas contaram com a presença da Orquestra Sinfóni-
ca Nacional regida pelo Maestro Frederico de Freitas e da Orquestra de Amadores 
de Música Clássica, dirigida pelo Maestro Cruz Braz, autor da música do hino do 
colégio e docente até ao final da década de 1950. Nelas participaram nomes re-
presentativos do meio musical da época, como Luís de Freitas Branco, João Lopes 
Graça, o pianista Vianna da Motta, a cantora Manuela Laborde, entre outros. 

Já na Quinta das Terezinhas, a educação musical adquire um novo fôlego passan-
do a fazer parte da oferta do Colégio ao longo de todo o percurso escolar. Victória 
Reis, fundadora da Juventude Musical Portuguesa, é convidada por Maria Manue-
la Valsassina a lecionar aulas de Iniciação Musical no Jardim Infantil e no Ensino 
Primário. Grande impulsionadora das metodologias Orff Schulwerk e mais tarde 
do método Willelms, introduz no colégio novas práticas no ensino-aprendizagem 
da música focadas na sensorialidade auditiva e no fortalecimento da vivência e 

A Música sempre desempenhou um papel fundamental no contexto cultural 
do Colégio. Frederico César de Valsassina e Suzana Duarte cultivavam um gosto 
musical eclético que incutiram na sua filha Maria Frederica, levando-a a frequen-
tar as classes de piano e de violino no Conservatório Nacional e, mais tarde, a 
incentivar a educação musical no Colégio.

Audição da Orquestra da Emissora Nacional sob a direção do maestro Frederico Freitas com a 
colaboração da cantora Manuela Laborde (1937)

Apresentação de alunos do Jardim de Infância, 
Expressão Musical (2014)

Coro Infantil

Aluno Vasco Fezas Vital acompanhado ao 
pianop pelo Maestro Cruz Braz (1948)

Dedicatória do pianista Vianna Motta, ao 
Colégio Valsassina, em 1941

Um dia na Escola (2019)

Um dia na Escola (2015)
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compreensão da música por vias distintas (vocal, instrumen-
tal e corporal) estimulando a criatividade através da improvi-
sação e da fruição musical. Com a Professora Gilberta Paiva 
encarrega-se do ensino extracurricular de piano e de flauta. 
No então ensino liceal, o Maestro Ramalho Monteiro assume 
o ensino da música e organiza e dirige um coro de alunos. 

No final da década de 1960, o ensino da música passa a ser 
ministrado sob o caráter de obrigatoriedade no Ciclo Prepa-
ratório, abrindo caminho para novas propostas metodológi-
cas. A oferta extracurricular é também ampliada. A par do 
piano e da flauta, surgiram outros instrumentos cuja prática 
atraiu e atrai os alunos, como é o caso da viola.

As décadas de 1970 e 80 são marcadas pela renovação do 
corpo docente da música. Primeiro com Luísa Calçada e mais 
tarde com Maria João Craveiro Lopes e Isabel Vasconcelos, 
são introduzidas novas práticas pedagógicas de modo a am-
pliar e facilitar a aprendizagem da música, despertando o in-
teresse e a motivação dos alunos pelo “o ouvir, o aprender e 
o fazer musical”. 

Investindo num repertório diversificado, retomaram-se os 
Concertos de Música Clássica a par de concertos de Jazz, es-
tes últimos com a colaboração de antigos alunos: Laurent Fili-
pe, na altura jovem trompetista – revelação e Victor Pulido. Na 
componente extracurricular, manteve-se a oferta de aulas de 
piano, flauta e viola. Por iniciativa de Luísa Calçada e de Maria 
João Craveiro Lopes, formou-se um Grupo Coral cujos con-
certos passaram a fazer parte da vida cultural do Colégio. O 
Concerto da Primavera iniciado em 1984 e desde então com 
edições anuais, é disso exemplo. Frederico Valsassina renova a 
tradição dos “Serões do Valsassina”, destinados a alunos, pais 
e professores. É também neste período que o Colégio estabe-
lece um protocolo com a Orquestra Metropolitana de Lisboa 
que permitiu a realização de vários concertos com jovens mú-
sicos e recitais e que contaram com a participação de músicos 
conceituados, como a violinista Lígia Soares Silva, o pianista 
António Rosado e a professora Fernanda Melo.

No final da década de 1980, o ensino da música assume 

obrigatoriedade nos currículos do primeiro e segundo ciclo 
do Ensino Básico. São renovados os programas e adotados 
novos objetivos e conteúdos, contribuindo para reforçar o 
acesso dos alunos à Música enquanto linguagem, conheci-
mento e arte, e proporcionar o contacto com diferentes cul-
turas musicais. 

A partir de 2000, o corpo docente da música contou com a 
participação de novos professores, Sara Borja, Vanessa Frei-
tas e Teresa Silva. É incentivada a aprendizagem e a utiliza-
ção de diferentes tipos de instrumentos musicais (tradicio-
nais, eletrónicos e inventados) quer na sua vertente prática e 
lúdica, quer na descoberta e apropriação de diferentes tipos 
de elementos e conceitos musicais. Tendo em vista o desen-
volvimento da literacia musical dos alunos é reforçado o con-
vite a músicos profissionais e amadores para apresentarem, 
no colégio, as suas criações, da "música erudita" às "músicas 
tradicionais", do Jazz ao Pop e Rock. 

Integrado nas Comemoração dos 120 anos do Valsassina, 
realizou-se um Concerto Solidário, com a cantora e antiga 
aluna Catarina Munhá, o multi-instrumentista Daniel Costa e 
o violoncelista José Blanco. Posteriormente, em maio, reali-
zou-se o Concerto “Reviver o Valsassina – Um serão Musical 
na Casa-Mãe” com a violinista Lígia Soares e o pianista Paulo 
Oliveira, dedicado ao corpo docente, a pais e alunos do Co-
légio.

Visando estimular o desenvolvimento de saberes e com-
petências musicais através da prática vocal e instrumental, 
atualmente o Colégio oferece, a par da disciplina de Ex-
pressão e Educação Musical desde os 3 anos até ao 6.º ano, 
classes de música (extra-curriculares) diversificada com ati-
vidades de grupo que vão desde a CV Orquestra, Ukelele 
Band, Orquestra de Bombos, Coro Infantil e Coro Juvenil. É 
também dada a oportunidade de os alunos escolherem os 
instrumentos – piano, flauta, clarineo, clarinete, saxofone e 
guitarra – que melhor se adequam ao seu perfil e interes-
ses, quer como parte integrante da sua formação, quer como 
uma componente na formação musical especializada.

“… estimular o desenvolvimento de saberes 
e competências musicais através da prática 

vocal e instrumental…” Dia Mundial da Música

Concerto Solidário com Catarina Munhá, fevereiro de 2019

Publicações Valsassina

A utilização dos meios de comunica-
ção no Colégio Valsassina foi e é uma 
prática frequente, demonstrada quer a 
nível histórico desde a sua origem, quer 
a nível pedagógico e cultural nas opções 
tomadas pelas sucessivas direções. 

A construção dos conhecimentos 
parte de uma base social e tem lugar 
num contexto de actividades práticas 
quotidianas mediadas por instrumentos 
culturais (linguagem, meios de comuni-
cação, livros, etc.) que se estabelecem 
como formas de relação entre a pessoa 
e a cultura. Neste quadro, a elaboração 
de publicações realça o papel funda-
mental do aluno na construção do seu 
próprio conhecimento através da ativi-
dade prática. Como tal, a elaboração de 
uma determinada publicação assume-se 
não como um mero recurso documental, 
mas como uma verdadeira ferramenta 
de elaboração ativa do conhecimento. 

A divulgação de textos, sejam eles 
artigos científicos, poesia, ficção ou 
mesmo memórias e biografias, permite 
transmitir o que se passa no Colégio, 
guardar para memória futura o que se 
quer fazer chegar a um público mais 
alargado. Neste sentido, ao longo da 

história do Colégio, é possível encon-
trar pequenos jornais de turma e de 
escola, nascidos da necessidade de co-
municar com as famílias e restante co-
munidade escolar. Em destaque, a par-
tir dos anos 60, por iniciativa de alunos 
(sobretudo do Secundário), algumas 
revistas e jornais abordavam assuntos 
relacionados com as Artes, a Literatura, 
a Ciência e a Sociedade. Títulos como 
“Vértice” e “Perspectivas” revelaram 
preocupações estéticas e culturais que 
caracterizaram essa geração.

Ao longo dos anos vários tipos de 
publicações foram elaboradas no Colé-
gio, umas dedicadas ao público escolar 
e aos pais, outras publicadas e divul-
gadas em Congresso.

Gazeta Valsassina 
A Gazeta Valsassina nasceu, no início dos anos 90, com o objetivo de ser um ór-

gão de comunicação, interna e externa, das práticas pedagógicas que concretizam 
o Projeto Educativo do Colégio.

A partir de 2002, a Gazeta começou a ser publicada de forma contínua, com três 
edições por ano letivo, com uma periodicidade trimestral. Em 2009, procedeu-se 
a uma atualização do modelo gráfico e da linha editorial. Em particular, procu-
rou-se que a revista se assumisse como uma publicação especializada na área da 
Educação em Portugal, sendo que cada edição é dedicada a um tema de relevante 
interesse pedagógico. Em complemento, pretende-se informar e dar a conhecer os 
diferentes projetos, práticas e experiências educativas realizadas ao longo do ano 
letivo, visando a promoção e abertura cultural da escola, bem como contribuir para 
fomentar hábitos de leitura e de escrita junto dos alunos.

A reformulação de 2009 procurou também alargar a revista a um público muito 
mais vasto do que o escolar, agregando participações de alunos (de todos os ciclos 
de ensino) e antigos alunos, professores (de todas as áreas disciplinares), colabora-
dores, pais/encarregados de educação, e também autores convidados, como, por 
exemplo, investigadores e professores da comunidade científica. 

A sua produção é um exercício de interdisciplinaridade, transversal a todas as 
áreas do currículo em estreita articulação com o Projeto Educativo do Colégio, o 
que possibilita um intercâmbio de saberes e a promoção de trabalho colaborativo. 
Tem uma tiragem média de 1700 exemplares e uma distribuição interna e externa 
para entidades oficiais e ligadas à educação.

A Gazeta Valsassina inclui ainda edições especiais, entre as quais merecem des-
taque: as edições dedicadas a anteriores Directores (Frederico Valsassina, em ju-
nho 2010; Maria Manuela Valsassina, em abril 2017; e João Valsassina, em Junho 
2018); 10 anos de Eco-Escola (junho de 2013); À conversa com escritores (setem-
bro 2016); e School Public Speaking (setembro 2019).

https://cvalsassina.pt/publicacoes/gazeta-valsassina

1993

Modelo gráfico entre 1996 e 2008

Modelo gráfico desde 2009

www

https://cvalsassina.pt/images/docs/gazeta/dez-2019-extra/destaques_pub.pdf
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No conjunto de finalidades educativas enunciadas no Projeto Educativo do 
Colégio Valsassina destaca-se a importância dada aos conhecimentos de índole 
científica, às capacidades de compreensão, interpretação, aplicação e resolução 
de problemas e ao raciocínio lógico, à iniciativa, ao gosto pela investigação e ao 
sentido crítico, fundamentais para uma Educação para a Ciência. 

Enquanto o Colégio funcionava nas instalações da Avenida António Augusto de 
Aguiar, a Direção já procurava garantir condições para a realização de trabalhos 
práticos. Os alunos (sobretudo os do Ensino Secundário) realizavam trabalhos prá-
ticos de Física, de Química e de Ciências Naturais. Nessa altura, o Colégio já estava 
dotado de laboratórios bem equipados.

Já nas instalações da Quinta das Terezinhas, os laboratórios foram desde logo 
concebidos como espaços amplos e funcionais, permitindo a realização de traba-
lhos práticos, nessa época com provas de exame final no 7.º ano dos Liceus. Os 
professores orientavam os alunos nas observações ao microscópio e nas experiên-
cias, coadjuvados pelo auxiliar de laboratório, Sr. Quintas.

Desde 1975 foram introduzidas várias mudanças no sistema educativo, o que 
levou a Direção do Colégio a promover adaptações sucessivas que incluíram a 
aquisição de instrumentos e o alargamento do laboratório de Química, criando um 
espaço autónomo para trabalhos de pequenos grupos de investigação, no domínio 
das Práticas Laboratoriais. Por sua vez, nos anos 80 promoveu-se um incremento 
da área de Eletrotecnia e de Eletrónica.

Em complemento às práticas curriculares ligadas ao Ensino das Ciências, a ofer-
ta formativa do Colégio incluiu também Clubes de Ciência. Funcionando como 
atividades extracurriculares, estes clubes proporcionaram aos alunos atividades 
de experimentação e de pesquisa, permitindo ir mais além dos programas oficiais. 
Neste contexto, é de referir o Clube de Ciências Naturais, criado em 1969, pelas 
professoras Maria Elisa Prista, Teresa Lemos e Conceição Rijo. Este clube tinha um 
pequeno jornal, “O mundo da natureza”, organizado e redigido pelos alunos Victor 
Manuel Inácio (diretor), José Pinto Correia (redator chefe) e João Cruz (técnico 
gráfico). Em 2003/2004 foi criado o Clube de Ambiente. Em estreita articulação 
com o projeto ecoValsassina/Programa Eco-Escolas, este clube procurou envolver 
os alunos em reflexões e em trabalho de investigação. Em 2004/2005, as profes-
soras Dulce Sanches e Patrícia Castela criaram o Clube da Física e Química. Pro-
movendo atividades no domínio da experimentação científica-tecnológica, este 
clube procurou promover a criatividade e autonomia dos alunos.

Os primeiros anos do século XXI ficaram marcados por um maior investimento 
da Direção, reformulando os laboratórios e pela aposta na promoção de um ensino 
experimental das Ciências, em todos os ciclos de escolaridade, no pressuposto que 
a aprendizagem das ciências deve ser entendida como um processo ativo em que 
o aluno desempenha o papel principal de construtor do seu próprio conhecimen-
to. Desta forma, as atividades práticas, de caráter experimental e investigativo, 

passaram a assumir um papel particularmente importante na aprendizagem das 
ciências, contribuindo para promover diferentes formas de “pensar” e de “fazer”. 

Desde a primeira década do século XXI que no Jardim de Infância se promo-
ve uma educação pela experimentação, onde se procura estimular o ensino pela 
descoberta e pela partilha através desenvolvimento sensorial. Em complemento, 
potencia-se o contacto direto com a natureza no espaço quinta e na horta e valori-
zam-se as brincadeiras como elemento essencial de relação com a natureza e com 
a cultura do mundo adulto.

Por sua vez, no 1.º e 2.º ciclos, são promovidas atividades de observação e ex-
perimentação dentro e fora da sala de aula. Nas disciplinas de Ciências Naturais e 
Físico-Química do 3.º ciclo, todos os alunos frequentam semanalmente os respe-
tivos laboratórios, participando em projetos e trabalhos experimentais. No Ensino 
Secundário, em particular no Curso de Ciências e Tecnologias, os alunos passaram 
a desenvolver um trabalho de projeto de caráter científico e a comunicar Ciência, 
não como um processo linear (que caminha dos factos para as ideias), mas como 
um processo investigativo que envolve vários métodos e explicações, onde a cria-
ção, a incerteza, a crítica e o erro possam desempenhar um papel fundamental. O 
ponto de partida é a identificação de um problema ou de uma questão relacionada 
com um determinado cenário científico. Deste modo, estimula-se a competência 
de questionamento dos alunos, um pré-requisito para promover uma cultura ci-
dadã, ou seja, contribuir para que o aluno, o cidadão, aprenda a construir-se a si 
próprio e à sociedade, ao participar na construção de saber.

Como consequência deste processo desde 2009 que, anualmente, os alunos do 
Ensino Secundário, em pequenos grupos, desenvolvem projetos de investigação 
científica, frequentemente em parceria com Universidades ou instituições de in-
vestigação científica. De igual modo, o Colégio passou a participar, todos os anos, 
em concursos e Mostras de Ciência (nacionais e internacionais), assim como em 
congressos onde, alunos e professores, comunicam Ciência. Vários projetos têm 
sido premiados em concursos nacionais e selecionados para representar o país, 
como resultado da sua inovação e relevância, pedagógica e científica: em 2014 um 
grupo de alunos do Valsassina foi selecionado para representar Portugal na INTEL
-ISEF, nos EUA, graças a um projeto onde desenvolveram um creme desinfetante 

Educar pela experimentação
João Gomes Professor de Biologia. Diretor Pedagógico “… estimula-se a 

competência de 
questionamento 
dos alunos, um 
pré-requisito para 
promover uma cultura 
cidadã…” 

Alunos do 1.º Ciclo no laboratório deste ciclo de ensino

… promover diferentes 
formas de “pensar” 

e de “fazer.” 

Laboratório de Química

Laboratório de Ciências/Biologia

1960

1960

2019

2019

Alunos do Valsassina na INTEL-ISEF, EUA, maio de 2018

Alunos do Valsassina na EUCYS (European 
Union Contest for Young Scientists), na Bulgária, 

setembro de 2019

www

https://cvalsassina.pt/images/docs/gazeta/dez-2019-extra/destaques_edu_exp.pdf
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Considero bastante importante no desenvolvimento de um estudante a parti-
cipação em projetos deste género. É bastante gratificante estar envolvido num 
projeto de investigação. O envolvimento em projetos trouxe-me um conheci-
mento e um à vontade quando posto em desafios que colocavam/colocam à pro-
va o que aprendi, sendo muitas vezes diferenciador em relação a outros colegas 
do ensino universitário. 

Gonçalo Pereira Aluno do Colégio entre 2002 e 2014, Estudante de Medicina

à base de bacteriófagos. Em 2018, outro grupo do Valsassina foi selecionado para 
a INTEL-ISEF na sequência de um estudo inovador onde avaliaram os níveis de 
mercúrio de uma população de jovens portugueses (entre os 12 e os 18 anos). Em 
2019, três alunos do Valsassina representaram Portugal na EUCYS, na Bulgária, 
com um projeto onde desenvolveram um Kit para diagnóstico de micotoxinas em 
amostras de urina humana.

O envolvimento do Colégio em projetos de investigação e a dinâmica existente, 
motivou em 2015 a criação de um laboratório no edifício do 1.º ciclo, permitindo 
um reforço das práticas de experimentação entre o 1.º e o 4.º ano. Por sua vez, 
desde 2018 que o Colégio Valsassina passou a integrar a Rede de Clubes Ciência 
Viva na Escola, com o projeto do Ensino Experimental das Ciências no 1.º Ciclo.

Em 2019, a Direção voltou a investir na renovação e na aquisição de mais equi-
pamentos para os laboratórios do 2.º, 3.º ciclos e Ensino Secundário.

Atualmente, a experimentação e a aplicação de uma aprendizagem baseada na 
resolução de problemas e o trabalho de projeto são os pilares do trabalho desen-
volvido desde o 1.º Ciclo até ao 12.º ano.

O caminho já percorrido pelo Valsassina e as condições existentes garantem a 
continuidade e o reforço de uma educação pela experimentação. Esta opção é 
ainda mais relevante perante um mundo em rápida e imprevisível mudança, o que 
exige que se promovam competências alargadas que permitam não uma especiali-
zação estreita, mas sim uma capacidade constante de adaptação, de análise crítica 
e de raciocínio orientado à resolução de problemas.

O meu envolvimento em projetos de investigação 
científica, em parceria com várias faculdades, permi-
tiu-me desenvolver diversas competências, entre as 
quais o trabalho em grupo e a divulgação científica. 
A divulgação destes projetos começa na escola, pode 
avançar para a Mostra Nacional de Ciência, que nos 
possibilita atingir um público mais amplo, e possivel-
mente pode levar-nos a um nível internacional, no 
meu caso a representar Portugal na Semana de In-
vestigação sobre a Vida Selvagem, na Suíça em 2015. 

Rita Pinto Aluna do Colégio entre 2004 a 2016, Estudante  
do Curso Biological Science, na Plymouth University

Os projetos de investigação são 
uma peça fulcral para a aprendiza-
gem. São desafios que nos são pro-
postos e que nos marcam. O meu 
envolvimento em projetos de inves-
tigação ajudou-me a crescer e com 
eles fortaleci muitas capacidades e 
competências que se têm mostrado 
indispensáveis no meu percurso aca-
démico no ensino superior. Desde o 
cumprimento de prazos, à organiza-
ção de ideias, à capacidade de apre-
sentação em público, ao desenvol-
vimento de parcerias e contactos, à 
capacidade de pesquisa de informa-
ção, e mais marcante a capacidade 
de divulgação através de posters, ví-
deos, relatórios e artigos científicos. 
Carolina Fonseca. Aluna do Colégio entre 
2002 e 2014, Engenheira Química

O desenvolvimento de projetos de investigação tem permitido a 
alunos do Colégio realizar trabalhos em laboratórios de instituições 
científicas. Na imagem a parceria foi estabelecida com a Faculdade 

de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa

Publicação do Instituto Nacional do Ambiente 
onde se dá destaque ao Colégio Valsassina 
(1989)

Alunos em saída de campo, no âmbito de um 
estudo sobre microplásticos na foz do Rio Tejo

Ambiente e Sustentabilidade  
no Colégio Valsassina
Filipa Louro Aluna do Colégio entre 1994 e 2009 e membro do Conselho Eco-Escolas entre 2003  
e 2009. Farmacêutica. Aluna de Doutoramento do Programa MIT Portugal 
António Grilo Aluno do Colégio entre 1993 e 2008 e membro do Conselho Eco-Escolas entre 2003 
e 2008. Manufacturing Sciences and Technology Process Expert na Lonza Biologics

O Colégio Valsassina é hoje, de forma inequívoca, uma referência nacional e 
até no plano Europeu, no domínio da Educação Ambiental. A inscrição no Pro-
grama Eco-Escolas, da Associação Bandeira Azul da Europa, no ano lectivo de 
2003/2004, foi, de certa forma, o oficializar de um caminho. No entanto, embora 
tenha sido esta a data oficial do início do ecoValsassina, podemos afirmar que a 
sensibilidade ambiental, enquanto valor humano, surgiu muito antes no seu Pro-
jecto Educativo.

Primeiros passos 
Em 1959, com o encerramento da secção da Avenida António Augusto de Aguiar, 

o Colégio Valsassina passaria a funcionar somente na Quinta das Terezinhas. Ao 
longo dos anos, a Quinta ia-se tornando num “reduto verde entre os prédios altos” 
da cidade.

Na Quinta, o processo de aprendizagem ocorria para além do espaço formal 
da sala de aula – o contacto com a Natureza privilegiava o desenvolvimento de 
uma consciência ecológica muito antes de se falar a nível nacional em Educação 
Ambiental. E a Quinta, enquanto espaço de desenvolvimento e educação, tornou-
se um aspecto básico da identidade do Colégio, estando esta dimensão humana 
patente no seu Projecto Educativo no qual “o Colégio Valsassina assume a sua 
condição de Espaço – Quinta que permite um desenvolvimento equilibrado e har-
monioso da pessoa humana assim como a componente na defesa da natureza e 
do meio ambiente”.

Já nos anos 80 e 90, do século XX, alguns indícios despontavam: eram os pri-
meiros passos, dados sob a orientação dos professores de Ciências Naturais e do 
próprio director do Colégio. Em 1989, o projecto de educação ambiental do Co-
légio era já tema de destaque na revista Educação Ambiental do Instituto Nacional 
do Ambiente. Há 30 anos, dizia-se que o Colégio “constituiu o espaço de ensaio 
e experimentação de um projecto de Educação Ambiental que teve a própria escola 
como centro de estudo [...] em torno de três eixos essenciais – a análise de resultados, a 
observação e avaliação do modo de vida da Escola e do meio circundante e a interpre-
tação”.  Em 1998 o Colégio integrou a rede de escolas Expo’98, dedicando uma atenção 
especial sobre a conservação dos Oceanos.

Em 2003, com a criação do Projecto ecoValsassina, foi possível centralizar todo 
o trabalho do Colégio na área do ambiente e educação para o desenvolvimento 
sustentável, assumindo desta forma o compromisso em prol dos objetivos de de-
senvolvimento do milénio. Os pilares metodológicos referidos no final da década 
de 1980 continuaram a ser basilares e a integração na rede Eco-Escolas vem trazer 
uma estrutura baseada no trabalho de projecto onde toda a comunidade – pro-
fessores, funcionários, alunos e encarregados de educação – foi chamada a tomar 
parte integrante na equipa coordenadora deste projecto “guarda-chuva” de onde 
brotaram inúmeros sub-projectos focados na educação ambiental, conduzidos 

Conselho Eco-Escolas

Certificação ambiental, Bandeira Verde

www

https://cvalsassina.pt/images/docs/gazeta/dez-2019-extra/destaques_ed_amb.pdf
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pela “geração ecoValsassina”. Definimos um plano de ação, implementámo-lo, mo-
nitorizámos o trabalho e avaliámos os resultados. Era a metodologia dos 7 passos, 
que nunca mais largámos. O ambiente, a gestão dos recursos, a responsabilidade 
social e as práticas de ensino experimental das ciências foram, e continuam a ser, 
pilares do projeto ecoValsassina.

As ações concretas desenvolvidas pelos alunos, a sua participação nos proces-
sos de decisão, organização, execução, e o envolvimento de toda a comunidade 
educativa permite a tomada de consciência que simples atitudes individuais po-
dem, no seu conjunto, melhorar o Ambiente global.

Afirmação de um projeto
Encontrado um rumo, procuraram-se projectos que permitissem incorporar edu-

cação ambiental em todos os níveis de ensino lecionados no Colégio e definiram-
se âmbito e objetivos. 

Fomos ambiciosos. Estabelecemos um conselho Eco-Escola, com representan-
tes de todos os elementos da comunidade escolar. Criámos projetos de colabo-
ração entre alunos de diferentes idades focando a agricultura biológica e a biodi-
versidade. Trabalhámos a gestão de resíduos localmente e pensámos globalmente, 
educando alunos, professores e funcionários quanto ao ciclo de vida dos resíduos 
e trabalhando a gestão sustentável de energia e água. O trabalho era reconhecido 
com a primeira Bandeira Verde hasteada no Valsassina (em 2004), uma tradição 
ininterrupta desde então. No ano seguinte, fomos pioneiros na educação para as 
alterações climáticas. O Colégio integrou o projecto Carbon Force da Agência Por-
tuguesa do Ambiente que visava a estimativa das emissões de gases com efeito 
de estufa (GEE) e a implementação de medidas para as reduzir. A cantina e o bar 
do Colégio foram certificados pela Sociedade Ponto Verde, comprovando a imple-
mentação de um sistema de gestão de resíduos sustentável. 

Mas queríamos continuar a crescer. Em 2005 apresentámos a candidatura à 
Rede de Escolas da UNESCO e lançámos oficialmente o projecto “Gestão Volun-
tária de Carbono - a caminho de uma low-carbon school” em que nos propusemos 
reduzir e compensar as emissões de GEE directa ou indirectamente associadas à 
actividade da escola. Em 2009, o jornal Público dava a notícia “No Colégio Valsassi-
na os alunos pagam pelo CO2” (a implementação de uma taxa de carbono em 2008, 
e em vigor desde então, tinha sido um aspeto inovador e pioneiro, permitindo 
envolver toda a comunidade no apoio a projetos sustentáveis) e desde então o Co-
légio continua a contribuir para projetos de sequestro de carbono. De realçar que, 
graças a este projeto, foi possível reduzir em 50% a pegada carbónica do Colégio 
(entre 2006/2007 e 2011/2012).

O percurso desde então foi repleto de desafios. Em 2007, representámos Por-
tugal no II International Student Summit: Greening Cities, em Londres, a convite do 
British Council e em 2008 publicámos a Carta Ambiental do Colégio Valsassina. 
Em 2007 o Colégio integrou a Rede de Escolas Polares, no âmbito do Ano Polar 
Internacional. Em 2009, procuramos assumir a responsabilidade (a nível ambiental 
e social) de “intervir e mudar a sociedade”. Em parceria com a Cascais Ambiente, 
adotamos um talhão em pleno Parque Natural de Sintra-Cascais. Desde então, 
mensalmente (entre outubro e junho), são desenvolvidas ações de intervenção e 

proteção ambiental. Em 2013 um grupo de alunos esteve em destaque no Progra-
ma Biosfera (RTP2) no âmbito de uma investigação ambiental que realizaram em 
Aljustrel.

Era tempo de nos virarmos para fora. Apresentámos o nosso trabalho em nu-
merosas conferências com destaque para o Planet Earth Lisbon 2009, a convite da 
UNESCO. Em 2014, alunos do Valsassina participaram num encontro internacio-
nal do projeto Litter Less, no Chipre. A participação no programa Roots and Shoots 
da National Geographic Society 2017 e o Prémio APA 2017 que garantiu a partici-
pação do Colégio na Intel Isef 2018, em Pittsburgh, EUA, em 2018, são exemplos 
de como o projecto ecoValsassina continua a ser uma referência. 

Usufruindo do Espaço – Quinta
A Quinta caracteriza o nosso colégio, o projecto 

ecoValsassina tem contribuído para criar e pôr em 
prática políticas sustentáveis, em particular, na área 
da energia e carbono, água e resíduos que tem permi-
tido gerar benefícios ambientais (e.g. redução da pe-
gada carbónica da escola), económicos (e.g. redução 
da factura no consumo de água) e sociais (e.g. apoio 
a Instituições de Solidariedade Social), permitindo ao 
Colégio assumir o compromisso de sustentabilidade.

Futuro
Caminhar para o desenvolvimento sustentável exige uma profunda transfor-

mação na forma como pensamos e agimos. Para criar um mundo mais sustentá-
vel e engajar-se com questões relacionadas com a sustentabilidade, cada um de 
nós deve-se tornar agente de mudança direcionada à sustentabilidade.

O projeto ecoValsassina tem mantido a capacidade de se re-inventar atin-
gindo novas e mais ambiciosas metas a cada passo sem que os sucessos al-
cançados façam abrandar o ritmo. A educação para a sustentabilidade, a biodi-
versidade ou as alterações climáticas continuam a dar grandes passos que são 
reconhecidos por todo o mundo contribuindo para uma melhor e mais completa 
formação de cidadãos. 

O percurso realizado e os desafios colocados por um mundo em mudança 
levam-nos a querer fazer mais e melhor, sempre com os olhos postos no futuro.

Trabalho de campo e investigações sobre problemas ambientais

Intervenção e proteção ambiental (Parque Natural Sintra-Cascais)

Auditorias aos consumos de água e energia realizadas por alunos

Ateliers dinamizados por alunos

Atividades de sensibilização ambiental

Workshops com todos os atores da comunidade escolar (e local)

O Colégio Valsassina tem a certificação Escola Azul desde 
2018
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Tratava-se de um lugar isolado, ligado ao eixo Areeiro-Aeroporto por azinhagas 
de traçado sinuoso e íngreme, rodeado por antigas quintas, onde a par de habi-
tação precária ainda resistiam áreas de cultivo de cereais. Os riscos que estavam 
associados a este investimento eram moderados pelo reconhecimento das reco-
mendações sobre higiene e saúde escolar, fortemente divulgadas na altura, pelas 
orientações pedagógicas emergentes apontando para a importância do contato 
com a natureza e pela antevisão da expansão da cidade para nascente e conse-
quente melhoria das condições de acessibilidade.

Decidida a recuperação integral da casa-mãe e dos jardins anexos, a reconversão 
de parte das dependências agrícolas para acomodar atividades letivas, perspeti-
vou-se a organização do espaço escolar em quatro setores – pedagógico, direção/
administração, residencial e apoio/serviços gerais - tirando partido das condições 
naturais do terreno e do seu enquadramento paisagístico. 

Ao longo da década de 1960 realizaram-se várias intervenções, sendo dada prio-
ridade às instalações desportivas. Foi construído o pavilhão gimnodesportivo inte-
grando um grande ginásio com dimensões regulamentares para prática desportiva 

interior, galeria para público e zonas de apoio semienterra-
das e foram melhorados os campos de jogos exteriores. 

Mais tarde, a reforma do sistema educativo de Veiga Simão, 
publicada em 1973, e as transformações politicas, sociais e 
económicas entretanto operadas a partir de 1974, possibili-
taram a integração progressiva do ensino misto e levaram ao 
encerramento gradual do regime de internato, que seria defi-
nitivamente extinto no final do ano lectivo 1976-77. No ano 
seguinte, e após um interregno de quase quatro décadas, o 
colégio (re)assumiu integralmente a coeducação. 

Esta transformação no funcionamento implicou, numa pri-
meira fase, a adaptação do núcleo do internato para acolher 
a primária. Depois, já nos primeiros anos da década de 1980, 
face ao aumento do número de alunos e às alterações curri-
culares entretanto introduzidas, tornou-se necessário cons-
truir novas instalações destinadas aos 2º e 3º ciclos. 

Na primeira década de 2000 assistiu-se a uma nova fase 
de intervenções, integradas num plano de reorganização da 
Quinta das Terezinhas. Investiu-se na modernização dos es-
paços, em particular do setor pedagógico e dos apoio/ser-
viços gerais, e na articulação dos vários setores da escola, 
garantindo condições para o seu melhor funcionamento. 

Junto à entrada principal do Colégio foi construído um 
bloco para acomodar a cafetaria que criou um novo espaço 
de convívio. As salas de aula e laboratórios foram equipa-
dos com novas funcionalidades, facilitando o uso de novas 
ferramentas de ensino-aprendizagem (TIC). O átrio do edi-

fício do antigo liceu foi ampliado em polivalência e passou 
a funcionar cumulativamente como espaço de estudo infor-
mal e zona expositiva. Articulou-se com o recreio coberto, 
para onde foi transferida a reprografia e onde foi criado um 
pavilhão de rádio e um espaço para uso da associação de 
estudantes. Nos espaços de recreio do jardim infantil e da 
primária foram introduzidos novos equipamentos e amplia-
das as zonas cobertas. 

O uso intenso a que o edifício do 2º e 3º ciclo fora sujei-
to, associado a carências resultantes da evolução das estra-
tégias educativas e dos modos de aprendizagem, justificou 
a sua substituição por um novo edifício com um programa 
ampliado. No edifício inaugurado em 2007 ressalta a preocu-
pação relativa à optimização das áreas construídas, traduzida 
na redução dos espaços de circulação e na polivalência atri-
buída aos espaços de convivialidade. Posicionados em zonas 
de grande centralidade no edifício, estes funcionam simul-
taneamente como ponto de convergência e como espaços 
de atravessamento. As salas de aula, iluminadas por grandes 
aberturas laterais e com ventilação cruzada, respondem a 
novas solicitações, admitindo diferentes configurações. 

O Colégio conta atualmente com nove edifícios e mantem 
viva a sua vocação de escola-Quinta, inscrevendo o contacto 
com a natureza e a educação ambiental no seu projeto pe-
dagógico.

A Quinta das Terezinhas tornar-se-ia, a partir de então, um elemento central na 
identidade do Colégio. Pretendia-se oferecer aos alunos uma formação contínua, 
concebida organicamente como um todo harmónico, desde o jardim infantil até 
ao secundário. Um programa complexo que, para além de exigir espaços letivos 
adequados aos diferentes níveis de ensino e idade dos alunos e amplos espaços 
exteriores para a prática de atividades ao ar livre, implicava também condições 
específicas que permitissem o domicílio dos diretores. 

As decisões tomadas na construção da Quinta que hoje conhecemos foram sem-
pre acompanhadas por reflexões de natureza pedagógica, centradas na qualidade 
e eficácia dos espaços de aprendizagem, tomando como parâmetro experiências 
internacionais a decorrer. Importou também o grande pragmatismo com que este 
grande projeto foi desenvolvido, em função dos recursos financeiros disponíveis 
em cada momento e sempre em estreita colaboração com arquitetos cujos laços 
familiares os aproximavam deste espaço.

A Quinta das Terezinhas era, à data da sua aquisição pela primeira e segunda ge-
ração de diretores do Colégio, um terreno com cerca de 3 ha, com um vasto olival 
e uma mata, pontuado por pequenas instalações agrícolas e dependências para 
animais, e no qual sobressaía uma casa-mãe datada do século XVIII, com capela 
integrada na fachada lateral e uma elegante escadaria exterior que ligava o pátio 
de honra à varanda porticada de acesso ao andar nobre. Este pátio – o Pátio da 
Estrela – agregava o jardim de buxo, miradouro, caramanchão e estufa, tanque, 
horta, pomar e horto de aromáticas. 

Em 1948, o Colégio foi confrontado com uma ordem de despejo e 
obrigado a deixar as instalações alugadas do Palácio Lousã, na Ave-
nida António Augusto de Aguiar, n.º 148, que ocupava desde 1934. 
Nessa altura, optou-se por adquirir uma antiga quinta localizada na 
zona alta de Chelas, desativada da sua função agrícola e com parte 
considerável do edificado em estado avançado de ruína. 

A Quinta
Teresa Valsassina Heitor Aluna do Colégio entre 1963 e 1965. Presidente do Conselho de 
Administração do Colégio 
Marta Magalhães Aluna do Colégio entre 2005 e 2011. Arquitecta

“… As decisões tomadas na 
construção da Quinta que hoje 

conhecemos foram sempre 
acompanhadas por reflexões de 
natureza pedagógica, centradas 

na qualidade e eficácia dos 
espaços de aprendizagem.” 

“A Quinta das Terezinhas é um mirante 
sobre a cidade e seus arredores, numa 
das mais higiénicas e pitorescas 
regiões da Lisboa Moderna.” 
Frederico César de Valsassina, 1948 

Quinta das Terezinhas (1959)

Quinta das Terezinhas (1960) 2019 2019
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Está na ordem do dia incluir, na Missão e Visão das escolas, projetos de responsa-
bilidade social, adotando comportamentos e ações que promovam o bem-estar no 
seu interior e também no exterior, englobando a comunidade e o meio ambiente.

Convém, contudo, salientar, que, desde a fundação do Colégio Valsassina, os 
seus Diretores manifestaram preocupações de caráter social, procurando ir ao en-
contro das necessidades dos alunos e funcionários.

Frederico Valsassina, no Livro Uma História com mais de 100 anos, ( 2006) relembra:

“O Valsassina é uma Casa, na verdadeira acepção 
da palavra. A Quinta das Terezinhas é também 

morada dos seus diretores, o que prova bem a 
estreita ligação que aqui se salienta.”

Sobretudo para os alunos internos, e para alguns funcionários que também lá 
viviam, o Colégio era a Casa. Muitos vinham da província, outros de África, de 
Macau, e tinham uma relação de pertença a este espaço e às pessoas. Eram os 
diretores que substituíam a família, em períodos de festa, como no Natal, no Car-
naval e na Páscoa, e também nas férias grandes, passadas na Colónia de Férias das 
Azenhas do Mar. A responsabilidade do Colégio ia muito para além da missão de 
ensinar, para todos os efeitos assumia o papel da família, criando oportunidades 
que nem funcionários nem alunos teriam, caso não tivessem saído dos seus luga-
res de origem para estudar ou trabalhar no Valsassina.

Nas décadas de 1930, 40, 50, época de grande emigração, não havia limitações 
de idade no ingresso no mundo do trabalho, e muitos funcionários foram contra-
tados ainda muito jovens. Viviam no Colégio, tinham os seus quartos na Casa dos 
Diretores e participavam da vida de família, como os alunos internos. De lá casa-
ram, alguns tornaram-se afilhados de casamento dos Diretores ou convidaram-nos 
para padrinhos dos filhos, reforçando os laços afetivos. 

Foi prática o Colégio dar bolsas de estudo aos filhos dos funcionários e aos pri-
meiros filhos dos professores, e descontos aos seguintes. 

Apesar de um percurso difícil nas primeiras décadas do século XX, principalmen-
te no eclodir e durante a 1.ª Guerra Mundial, os Diretores do Colégio manifesta-
ram uma grande preocupação em intervir na comunidade exterior ao Colégio:

Em 1936/37, Maria Frederica Valsassina Heitor cria no Colégio a Associação Pró
-Mater para assistência infantil. 

Em 1939 começam a chegar a Lisboa os primeiros refugiados, vindos dos países em 
guerra, alguns de origem judaica, fugindo a perseguições, e crianças e jovens austríacos,  
polacos, e de outras nacionalidades, entregues à Caritas para serem acolhidos por fa-

mílias portuguesas. O Colégio recebeu-os, gratuitamente, e quer 
tivessem ficado a viver em Portugal, quer tivessem regressado 
aos seus países ou emigrado para outros, ficaram com uma liga-
ção muito profunda ao Colégio.

Saliente-se que nessa altura a situação em Portugal era 
difícil, ainda que país neutral. Havia o racionamento, a pre-
paração para um eventual bombardeamento, e havia faltas 
de alguns géneros; manter as mesmas condições de ensino e 
preservar o Projeto Educativo, com essa vertente social, foi 
certamente um desafio.

Após a instalação na Quinta das Teresinhas houve a preocu-
pação de recrutar os funcionários na proximidade do Colégio, 
sempre com a ideia de cooperação com o meio envolvente, 
ainda muito carenciado nas décadas de 1950, 60 e 70.

Entre 1973 e 78, por iniciativa de Maria Manuela Valsassi-
na, educadoras do Colégio participaram com ela na criação de 
ateliers de Expressão plástica, integrados num programa de 
Ludoterapia no Centro de Observação do Tribunal Tutelar de 
Menores de Lisboa, junto de adolescentes institucionalizados.

Em 1987, também por iniciativa de Maria Manuela Valsas-
sina, estabeleceu-se um protocolo de colaboração com a Liga 
de Deficientes Motores, em Chelas e no Casalinho da Ajuda 
e Associação de Arte e Criatividade de e /para pessoas com 
Deficiência (ANCED). Professoras e Educadoras colaboraram 
nesse trabalho. O Colégio, com a sua vocação humanista, 
procurou também desenvolver nos alunos um olhar mais am-
plo, menos autocentrado, com o objetivo de desenvolver a 
cidadania e formar jovens comprometidos com a sociedade.

A responsabilidade social, uma constante 
em 120 anos
Maria Alda Soares Silva Diretora dos Departamentos Didáticos 
Maria da Luz Fernandes Professora de História e de Cidadania. Coordenadora na Direção Pedagógica

Foi sempre uma convicção profunda que os jovens serão 
verdadeiros cidadãos se compreenderem e experienciarem a 
importância da participação social e, por isso, o Colégio pro-
moveu sempre oportunidades para que os alunos a pudessem 
viver. O Colégio cresceu, a par da vertente académica, como 
um espaço de construção de cidadania e de formação de cida-
dãos, educando para a sensibilidade e para o altruísmo.

As mudanças que se foram produzindo na sociedade am-
pliaram a responsabilidade social do Colégio, que esteve sem-
pre aberto a novas aprendizagens promovendo espaços de 
transformação, inovação, criatividade e crescimento aos seus 
alunos. Desde o clube de voluntariado, que juntava alunos de 
diferentes idades, mas vontades e generosidade comuns, até 
aos dias de hoje, uma multiplicidade de projetos são alimen-
tados por uma verdadeira responsabilidade cidadã de alunos, 
professores e funcionários. 

É possível enumerar ações que vão desde a participação em 
campanhas nacionais promovidas por diferentes instituições e 
nas quais nos orgulhamos de continuar a participar: Fundação 
Portuguesa de Cardiologia, Liga Portuguesa contra o Cancro, 
Associação Nariz Vermelho, Associação Portuguesa Amigos de 
Raoul Follereau, Pirilampo Mágico (FENACERCI), AMI.

Mas também a colaboração com a Comunidade Vida e Paz, 
a Santa Casa da Misericórdia de Marvila, a Associação Sol, o 
Movimento ao Serviço da Vida, o Hospital de Dona Estefânia, 
o Centro Social e Paroquial de S. Maximiliano Kolbe, o Banco 
Alimentar Contra a Fome.

O envolvimento da comunidade educativa faz-se também 
através da participação em projetos tão singelos como a reco-

lha de lã para que o talento e a generosidade de funcionárias 
a transformem em pequenos e macios gorros para bebés pre-
maturos ou de Quiz Solidários ou Concertos, cuja participa-
ção/entrada é um donativo em material escolar para o CIJ do 
Centro Social de Maximiliano Kolbe ou um livro para equipar 
uma biblioteca de nossa freguesia, (Tempo de Mudar).

Faz-se também com projetos que, ao longo dos anos, têm 
levado docentes para a Ilha do Príncipe, com o Sonha, Faz e 
Acontece; para Angola, com a Sol sem Fronteiras (através do 
MOMIP – movimento missionário de professores); para Cabo 
Verde (ilha de Santiago) em colaboração com a Associação 
ACRIDES (que apoia crianças desfavorecidas), na dinamiza-
ção de atividades de tempos livres; para um bairro desfavore-
cido de Moçambique colaborando, com as Irmãs Hospitalei-
ras, num Centro de Reabilitação psicossocial.

Nos últimos dois anos contámos com a colaboração da As-
sociação 1%, com o projeto Ajuda como podes, organizando o 
speed-date solidário no dia da Escola, apoiando instituições 
de Marvila, criando uma relação de proximidade. Este projeto 
envolveu alunos do 5.º e 6.º anos e respetivas famílias e pro-
fessores.

E, assim, em peditórios no Colégio, mas também fazendo 
parte de equipas de rua, em bancas de venda, nas campanhas 
de angariação de alimentos, roupas, livros, brinquedos, ma-
terial escolar, equipamento informático, ajudando a estudar, 
mas também a tornar mais alegre e confortável o espaço em 
que se estuda reabilitando as instalações do CIJ… é com uma 
imensa alegria e generosidade que esta participação se faz 
envolvendo, de diferentes formas, toda a comunidade educa-
tiva e que cresce a cada novo projeto que surge.

As últimas décadas

Intervenção na comunidade localVoluntariado no Centro de Informação Juvenil 
do Centro S. Maximiliano Kolbe, em Marvila. 

Alunos do secundário prestam apoio escolar a 
jovens de Marvila

Participação em campanhas sociais

Discussão e sensibilização com os alunos
“… uma multiplicidade de projetos são alimentados por uma verdadeira 
responsabilidade cidadã de alunos, professores e funcionários.” 

Programas de Educação emocional e de Educação para a Cidadania
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A educação física e o desporto têm uma importante presença na história do Co-
légio e na sua cultura. Uma longa tradição de envolvimento dos alunos em ativida-
des físicas e desportivas privilegiando a componente lúdica e o espírito desporti-
vo. Uma aposta no desporto escolar, nos seus princípios e valores, acreditando ser 
uma mais-valia na educação e na formação dos alunos. Um historial de professores 
de educação física e de treinadores de várias modalidades desportivas, muitos dos 
quais se destacaram como atletas a nível nacional e internacional, como Moniz Pe-
reira, Nuno Barros, Frederico Valsassina, Joaquim Granger, José Magalhães, Carlos 
Lisboa, Tomás Morais (e também Luís Claro e Carlos Cruchinho, que integram o 
atual corpo docente do Valsassina), e que motivaram sucessivas gerações de alu-
nos a praticar com regularidade atividades físicas e desportivas no colégio e que, 
cumprindo metas pedagógicas, contribuíram para a construção de um ambiente 
de confiança, de cumplicidade e de amizade, ensinando os alunos a aprender a 
conviver, a respeitar, a competir e a lidar com a vitória e com a derrota, alunos 
sem a obsessão por atingir altos níveis de rendimento, promover o espetáculo ou 
direcioná-los para a especialização das suas competências desportivas.

Um percurso construído ao longo de 120 anos que não 
pode ser desligado da própria cronologia do Colégio, do gos-
to pela prática desportiva demonstrado pelas várias gera-
ções de diretores, nem tão pouco do modo como a educação 
física e o desporto escolar evoluíram no contexto mais geral 
da educação em Portugal.

No Colégio, a prática regular de exercício físico e de desporto 
só se inicia após a transferência de Benfica para as instalações 
da Av. António Augusto de Aguiar. Até lá, a oferta educativa, 
maioritariamente focada no ensino primário com um modelo 
de ensino doméstico, e as instalações localizadas em andares 
ou em moradias alugadas com reduzida área exterior, não dei-
xavam nem tempo nem espaço para atividades físicas. Contu-
do, Susana Duarte e Frederico César de Valsassina, recetivos 
aos modelos pedagógicos internacionais e atentos às reco-
mendações divulgadas na altura, que valorizavam o exercício 
físico e o consideravam fundamental para o sucesso escolar e 
para a saúde e bem-estar, ofereciam aos seus alunos sessões 
de ginástica improvisadas nas salas de aula e nos corredores. 

Quando o Colégio se muda para o Palácio Lousã a ofer-
ta educativa é formalmente alargada ao ensino liceal que, 
desde a reforma de 1905 contava já com a obrigatorieda-
de da Educação Física. A criação da Mocidade Portuguesa, 
em 1936, veio impor um modelo de atividades gimnodes-
portivas a todas as escolas oficiais e particulares do ensino 
primário e secundário. Tendo como referente pedagógico o 
modelo de “ginástica sueca” atribuía mais espaço e atenção 

aos exercícios de ginástica aplicada e aos saltos de plinto do 
que aos jogos e desportos. 

No Colégio, proibida a co-educação, e apesar das instala-
ções do Palácio Lousã não serem as mais adequadas, foi in-
centivada a prática de desportos coletivos, tradicionalmente 
masculinos, como a esgrima, o hóquei em patins, o voleibol e 
o futebol, entendidos na sua dupla componente pedagógica 
e formativa, garante de valores e princípios associados ao 
espírito desportivo e ao “fair-play”, à camaradagem e ao con-
vívio entre os alunos. Através das competições desportivas 
escolares o voleibol tornar-se-ia na modalidade com maior 
relevo no colégio destacando-se a vitória em 1946, 47 e 48 
no campeonato Nacional de Cadetes e em 1947 também 
na categoria de Infantes. Esta condição ganharia ainda mais 
força quando, na década de 1950, Frederico Valsassina foi 
internacional pela seleção nacional. 

No final da década de 1940, ao ser preparada a transferên-
cia do Colégio para a Quinta das Terezinhas, é dada atenção 
especial às condições para a prática de atividades gimnodes-
portivas. O projeto inicial previa a criação de um ginásio por 
reconversão de parte das dependências agrícolas, a adapta-
ção do campo de ténis existente a campo de jogos polivalen-
te, e a instalação de um campo de hóquei e de uma pista de 
atletismo. Mas, uma vez instalados, é rapidamente sentida a 
necessidade de construir um pavilhão polidesportivo e um 
campo de futebol de terra batida na extrema do terreno, à 
cota mais baixa do antigo olival. 

Frederico Valsassina, conta que “Por agradável coincidência 
participei num colóquio sobre Desporto Universitário realizado 
pela AEIST…. Onde um dos oradores era o professor José Este-
ves… pessoa extremamente conhecedora da problemática da 
Educação Física no desenvolvimento do Desporto Escolar (…) 
Imediatamente o professor José Esteves se pôs à disposição do 
Colégio para obsequiosamente colaborar no projecto (…) Assim 
o planeamento do novo ginásio do Colégio Valsassina teria a co-
laboração de um professor de Educação Física, o que marcaria 
uma nova era na construção de ginásios escolares.” (in “Colégio 
Valsassina, Uma história com mais de 100 anos. pág 125).

O Ginásio, integrando um grande espaço polivalente, que 
permitia ser subdivido em três modulos correspondentes a 
campos de voleibol, apetrechado com material gímnico, pos-
tes de voleibol, tabelas de basquete e balizas, galeria para 
público e zonas de apoio, foi inaugurado em 1962. Um pro-
jeto ambicioso, partilhado por Mário Heitor, Maria Frederica 
e Frederico Valsassina, na altura referido como sendo o maior 
recinto coberto de desporto escolar na Península Ibérica. Nele 
jogaram e treinaram várias seleções nacionais e internacionais. 

Ao longo da década de 1960 as atividades gimnodespor-
tivas no colégio ganham uma grande visibilidade. Dirigidas 
por Nuno Barros, Joaquim Granger e Moniz Pereira, são re-
forçadas com horários próprios, durante a semana após as 
atividades letivas e aos sábados, mobilizando um grande 
número de alunos do então ensino liceal para a prática do 
voleibol assim como para a classe de ginástica de saltos em 
“mesa alemã”, orientada por Mário Begonha. Evidencia-se a 
presença das equipas do Valsassina em saraus desportivos 
e campeonatos de voleibol inter-escolas organizados a nível 
nacional pela Mocidade Portuguesa até 1973, ano em que é 
extinta, e posteriormente pelo Ministério da Educação, com 
sucessivos títulos alcançados. Nas festas anuais do colégio é 
dado destaque às exibições das classes de ginástica do Jar-
dim de Infância e da Primária e aos jogos inter-turmas.

A partir do final da década de 1970, e já com o Colégio a 
funcionar de novo em co-educação, João Valsassina assume 
a responsabilidade pela dinamização do desporto escolar, 
apostando na sua vertente formativa mas também abrindo 
espaço, de uma forma educativa, a vivências competitivas 
diversificadas e a momentos de convívio entendidos como 
um instrumento pedagógico de superação de desafios e de 
avaliação do trabalho desenvolvido. 

Apoiado por uma equipa renovada, jovem e empreende-
dora, de professores de Educação Física, e de treinadores 
de várias modalidades desportivas, reinveste no voleibol, na 
ginástica e no trampolim, agora já com equipas masculinas e 
femininas, ao mesmo tempo que promove o futebol, o futsal, 
o basquetebol e estende a frequência destas atividades aos 
alunos mais novos. 

Nas décadas seguintes, intensifica-se a realização de tor-
neios e exibições internas, a par da presença das equipas do 
colégio em encontros desportivos nacionais e internacionais, 
como o Deutshe Turnfest e a Gymnastrada, em torneios e 
campeonatos inter-escolas nacionais e em jogos interna-
cionais organizados pela FISEC (Federação Internacional 
do Desporto Escolar Católico) e pela Liga Internacional do 
Desporto Escolar (LIDE). Já na década de 1990 a oferta de 
desportos é alargada ao Ténis, ao Karaté e ao Xadrez e poste-
riormente ao Hip Hop. Na década de 2010 é instalada relva 
sintética no Campo de Futebol ampliando as condições para 
a prática desportiva no Colégio. 

O Desporto no Valsassina
Luís Claro Professor de Educação Física. Coordenador na Direção Pedagógica

Aula de ginástica (Década de 60)

Aula de Educação Física (Década de 80)

Desportos coletivos. Apresentação no “Dia da Escola” (2011)

Equipa de voleibol (2015)
Equipa de juvenis de Voleibol. 1.º Lugar nos 

campeonatos escolares (1988/1989)
Equipa de juvenis de Futebol. Campeões da FISEC 

(1998/1999)

Atualmente, em articulação com as aulas de Expressão e 
Educação Físico-Motora no Jardim de Infância e no 1.º Ciclo 
e de Educação Física, a partir do 2.º ciclo, o colégio permite 
aos alunos, experimentar diferentes atividades físicas e des-
portivas, aprofundar o seu conhecimento naquelas em que 
se sentem particularmente motivados e evoluir na sua con-
dição física e nível técnico, procurando conciliar objetivos 
pessoais e a prática desportiva orientada.

Post Scriptum: Quando nos confrontamos com a tendência 
para a crescente “profissionalização” do desporto junto das 
crianças e jovens, percebemos que esta é “uma história bem-
sucedida”. João Valsassina era um defensor convicto dos 
princípios do Desporto Escolar. Em 2003, integra a equipa 
que elaborou junto do Ministério da Educação o Documento 
Orientador do Desporto Escolar: “Jogar pelo Futuro, Medidas 
e Metas para a Década” (ME – DGDIC, 2003) no qual se de-
fendia que: “O Desporto Escolar é uma actividade de comple-
mento curricular, voluntária, que permite aos alunos a prática 
de actividades desportivas, em ambiente educativo, sob a orien-
tação de professores, podendo-se configurar como a principal 
possibilidade, de forma regular”. Fica também a satisfação de 
saber que são muitos os alunos que tendo iniciado a prática 
desportiva no Colégio vestiram a camisola da seleção nacio-
nal em modalidades como o Voleibol, o Futebol, o Rugby e 
a Ginástica ou que, após completarem os seus estudos, en-
veredaram por carreiras desportivas a nível internacional. E 
esta história é também a sua história. Uma homenagem que 
lhes prestamos.
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Estávamos no início do mês de Outubro de 1967 quando entrei pela primeira 
vez no portão do Colégio Valsassina, que iria ser a minha escola durante oito anos 
como aluno e, durante quarenta anos, como Professor. 

 
Depois de uma rápida integração junto dos meus Colegas do primeiro ano do 

Liceu, atual quinto ano, comecei a preocupar-me com a escolha da modalidade 
desportiva que iria praticar. Das várias hipóteses à escolha, voleibol, futebol, té-
nis-de-mesa e mesa alemã, optei pelo voleibol, modalidade de grande tradição 
no Colégio, influência do Dr. Frederico Valsassina, antigo atleta internacional da 
modalidade e grande impulsionador da mesma no Colégio.

Ao inscrever-me no voleibol, escalão infantis, deparei-me com um treinador, 
nome ímpar do Desporto em Portugal, sobretudo no Atletismo, Professor Mário 
Moniz Pereira. 

Recordo que, nesse ano de 1967, defrontámos, no Torneio da Mocidade Portu-
guesa, Escolas como a Pedro de Santarém, o Colégio Militar, o Colégio São João 
de Brito, entre outras.

Avançando no tempo e na idade, fui subindo de escalão etário e conhecendo no-
vos treinadores; todos eles nomes grandes do Desporto em particular do voleibol: 
Professor Nuno Barros, treinador da Seleção Nacional de voleibol, e o enorme, em 
todos os sentidos, Professor José Magalhães, ainda connosco, que nos treinou e 
formou durante alguns anos. 

Uma coisa sobressaía, sempre, em todos eles e, também, na filosofia do Colégio 
Valsassina: a preocupação não apenas em formar jogadores mas, principalmente, 
em formar Homens em todos os sentidos.

Os treinos decorriam, geralmente, à hora do almoço e ao fim da tarde. A procura 
era imensa; pelo facto de o Colégio, na altura, ter alunos internos, que aproveita-
vam os treinos das várias modalidades, principalmente os treinos do final da tarde 
para “escaparem” às salas de estudo. Após os treinos da tarde, os alunos externos 
desciam, todos juntos, a “famosa” Azinhaga das Terezinhas, hoje “desaparecida”. 

Aos sábados de tarde decorriam os torneios, ora no Colégio, ora nas outras Es-
colas. Nas deslocações às outras Escolas lá íamos nós, na camioneta do Colégio, 
conduzida pelo(s) Senhor(es) Rocha, Lopes ou Manuel, cantando, sempre que nos 
aproximávamos do portão: “Aníbal abre a porta, João fecha o portão!”.

Dos muitos torneios ganhos destaco o Torneio Ibérico do ano 1971, disputado 
entre o Valsassina, vencedor escolar de Portugal, e o campeão escolar de Espanha. 
O jogo teve lugar no pavilhão do Estádio Universitário de Lisboa e a vitória foi 
nossa; para a época uma verdadeira Aljubarrota!

Após o jogo houve um almoço no Restaurante “Ginjal”, em Cacilhas, onde o “tor-
neio” continuou…

Recordo ainda, no voleibol, as idas ao Colégio Militar, nosso grande rival, onde, 
algumas vezes à entrada, fomos chamados à atenção quanto ao comprimento do 
nosso cabelo, detalhe nada condizente com as regras do nosso anfitrião. Uma par-
ticularidade engraçada e nova para nós que dava azo a algumas piadas da nossa 
parte; os alunos desta equipa adversária tratavam-se todos por números e não por 
nomes, ao contrário do que acontecia connosco. 

Também pratiquei futebol de cinco e mesa alemã. No futebol de cinco tínha-
mos como treinador, adepto e amigo o nosso muito querido e saudoso Padre José 
Diogo D’ Orey. Lembro-me de termos chegado à final do Torneio de Lisboa da 
Mocidade Portuguesa que, infelizmente, perdemos. De regresso ao Colégio, desta 
vez, não houve o famoso grito ao passar os portões de entrada que atrás referi, 
tão pouco, durante a viagem, se ouviu o famoso cântico: “Senhor condutor ponha 
o pé no acelerador!”. Tão tristes estávamos. 

Desta equipa de futebol faziam parte os irmãos Manuel e Luís Sousa, mais tarde 
jogadores de excelente nível do ténis português.

Gostaria ainda de realçar a classe de mesa alemã de grande nível, dirigida pelo 
Professor Mário Begonha, e que animava a festa anual do Colégio, no final de cada 
ano letivo.  

Não posso também deixar de lembrar o importante papel do Professor Arnaldo 

Prista, professor de Desenho, que, com todo o entusiasmo e 
competência, coordenava todo o Desporto do Colégio.

A par com as atividades das equipas do Colégio, desenrola-
vam-se semanalmente as aulas de Ginástica, hoje Educação 
Física; também aqui o Colégio estava bem apetrechado de 
professores; desde logo pelos já referidos Professores Nuno 
Barros e Mário Begonha, como também o Professor Joaquim 
Granger, famoso atleta da ginástica de aparelhos e primeiro 
português a participar nos Jogos Olímpicos de Verão em Hel-
sínquia, nesta modalidade, no ano de 1952.

As aulas, como era hábito na altura, eram influenciadas 
pela “ginástica de Ling ou Sueca” mas não posso esquecer os 
jogos de Hóquei Palmadinha ou os de Futebol Aranha, com o 
Professor Granger, e ainda as “futeboladas” no campo pelado 
do Colégio. 

No ano de 1979, voltei ao Colégio a convite do Doutor Fre-
derico Valsassina para lecionar a disciplina de Educação Física.

De todos os meus antigos professores desta disciplina, já 
nenhum lecionava no Colégio, com exceção da Professora 
Vera Freire, que nos meus últimos anos de aluno, dava as 
aulas de (ainda) Ginástica à “Primária” e Jardim-de-Infância.

Desde logo, notei duas grandes diferenças em relação aos 
meus anos de aluno: O Colégio tinha agora raparigas e o in-
ternato já não existia.

Após o meu primeiro ano como professor, com o aumento 
do número de alunos, foram chegando ao colégio novos pro-
fessores da disciplina: o Professor Luís Claro, Professor Car-
los Cruchinho e a Professora Paula Soares, Companheiros de 
caminho nestes últimos 40 anos.

Imbuídos de novos conhecimentos, recebidos no I.S.E.F, e 
com a força da juventude, tratámos logo de pôr em prática 
as novas tendências da “Psicomotricidade”. Entre as diversas 
alterações, criamos um programa para a disciplina, vertical, 
que continha os conteúdos a lecionar, desde o Jardim-de-In-
fância até ao último ano do Liceu. Estes conteúdos conti-
nham as novas tendências da Educação Física e do Desporto. 

O grupo de Educação Física participou também num novo 
conceito de “O Dia na Escola”, com a introdução de coreo-
grafias dançadas e de grupo, em todos os anos do Jardim-
de-Infância e 1.º Ciclo.

Com a coordenação do Doutor João Valsassina também o 
Desporto Escolar conheceu nova dinâmica e novas moda-
lidades, como o Basquetebol, Ginástica de grupo e o Mini 
-Trampolim, para além das modalidades sempre praticadas 
no Colégio.

A Ginástica de grupo era dirigida, com enorme sucesso, 
pela Professora Vera Freire e Professor Lino Júdice da Costa. 
A classe de Mini -Trampolim e de Mesa Alemã da responsa-
bilidade do autor desta crónica.

O Doutor João Valsassina e o Professor José Magalhães ti-
nham a seu cargo a modalidade de Voleibol, que continuava 
fundamental no desporto do Colégio.

Durante todos estes anos, o Colégio participou, tendo  
ganho inúmeros prémios, e reconhecimento, nas diversas 
modalidades, em torneios e festivais, tais como: O Deutsche- 
-Turnefest, Jogos da Juventude de Helsinquia, Jogos da Fi-
sec, do Desporto Escolar e da Liga Internacional do Desporto 
Escolar, onde ficaram célebres as “famosas” provas de sele-
ção em “piscina seca”, para a modalidade de natação.

Atualmente, através das práticas curriculares na disciplina 
de Educação Física e da oferta diversificada nas extracurricu-
lares, o Colégio continua a promover a atividade física como 
um fator determinante para o desenvolvimento e formação 
integral dos seus alunos. 

Recordações (desportivas) de um aluno  
e professor
Mário Cília Aluno do Colégio entre 1967 e 1975 (n.º 566). Professor de Educação Física no Colégio 
Valsassina

“… a preocupação não apenas 
em formar jogadores mas, 

principalmente, em formar 
Homens em todos  

os sentidos..”

“… promover a atividade física 
como um fator determinante para 
o desenvolvimento e formação 
integral dos seus alunos.”
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Há quanto tempo trabalha no Colégio e o que mais destaca de todos estes anos de 
colaboração? 
Sr. Luís > Estou aqui há trinta e nove anos, destaco bastantes coisas boas. Houve 
muita coisa que me marcou para sempre. O meu relacionamento com o Dr. Frede-
rico, por exemplo, que foi sempre um amigo; com o Dr. João e com os professores, 
com os quais também tenho um relacionamento ótimo. Com os miúdos tenho um 
relacionamento muito bom e eles comigo também. 

D. Zica > Há vinte e seis anos! Destaco o bom ambiente, o contacto que nós temos 
com os alunos e com os pais, a boa relação com os professores, com a administra-
ção e com os colegas de trabalho.

Sr. Santos > Estou cá há treze anos. O que mais destaco é o convívio com todos 
os alunos. Inicialmente pensava que nem gostaria de vir para cá (pensava eu que 
iria “aturar crianças”). Rapidamente percebi que é um local onde me sinto feliz e 
completamente integrado. 

Ao longo destes anos de colaboração, o Colégio ultrapassou vários momentos difí-
ceis, mantendo-se fiel aos valores dos seus fundadores. Que períodos destacaria como 
marcos no desenvolvimento do Colégio?
Sr. Luís > Nestes anos todos houve uma evolução bastante boa em termos de in-
fraestruturas do Colégio tendo conseguido, apesar de algumas dificuldades, cons-
truir os novos pavilhões e criar um campo relvado. Tudo isto dá uma imagem muito 
positiva do Colégio e mostra como é diferente de outras escolas.

 D. Zica > Quando foi a altura da troika, o Dr. João Valsassina e toda a administra-
ção conseguiram que o Colégio continuasse a seguir o caminho que os fundadores 
iniciaram. Foi uma época difícil para Portugal, não só para o Colégio. Foi numa 
altura onde alguns pais que ficaram desempregados e essa situação foi complicada 
(sobretudo pela necessidade de pagarem as mensalidades). Recordo-me que o Dr. 
João Valsassina e toda a Direção os ajudaram a superar essa dificuldade. 

D. Zica, Sr. Luís e Sr. Santos. Quem é que 
não os conhece? 
Mafalda Moura Santos e Inês Galvão 11.º 1A

Integrar uma Escola é, depois da família, a grande prova de 
socialização a que somos submetidos desde muito jovens. 
Enquanto espaço físico e cultural onde se institucionaliza a 
educação, a Escola assume-se como um “Ecossistema Hu-
mano”, onde todos os componentes e elementos são inter-
dependentes e ativos da comunidade. 

Neste contexto, no Colégio Valsassina cada ator da co-
munidade escolar tem um papel importante no processo de 
acompanhamento e formação dos alunos. Em particular, ao 
longo dos últimos 120 anos vários funcionários são lembra-

dos pelos alunos pela sua importância e pela relação que 
desenvolveram, quer com o Colégio, quer com os estudan-
tes, assim como com os outros elementos da comunidade 
escolar. Para esta edição da Gazeta Valsassina procurámos 
partilhar um pouco sobre três colaboradores conhecidos 
por todos os alunos, cuja presença já é imprescindível na 
história do nosso Colégio: a Maria José Fonseca (mais co-
nhecida por “D. Zica”, que se encontra na secretaria); o Luís 
Cássio (o “Sr. Luís”, que está junto dos alunos do 2.º ciclo); 
e o Joaquim Santos (o “Sr. Santos”, segurança do Colégio).

D. Zica Sr. Luís Sr. Santos

“Basicamente, o Valsassina 
é uma família… está muito 

perto dos alunos.”
Sr. Santos

É uma pessoa conhecida pelos alunos, por ter uma relação muito próxima com eles, 
contribuindo também para a sua formação. Como caracteriza esta relação e qual a 
importância da mesma para si?
Sr. Luís > Quando entrei em 1980 nunca tinha trabalhado neste ramo. À medida 
que o tempo foi passando aprendi muito com os “miúdos” desta escola. Eu tinha 
vindo de Angola, uma cultura completamente diferente e, de facto, com o tempo 
consegui criar uma ligação muito positiva com os alunos. Os alunos foram muito 
importantes porque consegui ter um relacionamento sempre muito bom e próxi-
mo. Costumo dizer que sou o pior aluno do Colégio, porque nunca saí do quinto 
ano [gosto muito de estar junto das salas e turmas do 5.º e 6.º ano]. Para mim é 
bom, porque gosto de lidar com esta faixa etária. Eles têm uma grande simpatia 
por mim e eu por eles também. 

D. Zica > [Acho que o segredo] É sermos nós próprios. Antes de entrar para o Co-
légio quem me fez a entrevista foi o Dr. Frederico Valsassina e ele sempre me pôs 
à vontade e sempre me disse para eu ser como era. Sempre me senti à vontade e 
nunca mudei a minha maneira de ser. 

Sr. Santos > A aprendizagem contínua acima de tudo e a amizade que uma pessoa 
cria aqui ao longo da vida. Eu costumo até dizer a alguns pais a brincar que “os 
miúdos continuam a crescer e os pais a desaparecer e o nosso principal objetivo 
está a ser cumprido”. 

O que é que o faz manter esta ligação ao Valsassina durante tantos anos?
Sr. Santos > O facto de me sentir feliz aqui… É assim… Costumo também dizer que 
estamos cá por vós [alunos] e para vós. Esse é o meu lema e sempre será. Tudo só 
faz sentido havendo uma união de esforços entre todas as partes.

Sr. Luís, sabemos que a música é um símbolo que o caracteriza. Conseguiu ver no Val-
sassina uma oportunidade de conciliar as suas paixões, nomeadamente fazer instru-
mentos, com a sua profissão?
Sr. Luís > Eu toco guitarra desde os oito anos, por isso quando vim para o Valsassi-
na já tinha essa paixão. Nunca ensinei nenhum miúdo a tocar, mas incentivava-os 
a terem aulas de viola; porque, como eu gostava de tocar, também gostava que 
eles aprendessem. Deste modo, houve muitos laços que se uniram com os miúdos 
devido à música. Depois, quando comecei a ter a paixão pelos instrumentos, os 
miúdos gostavam e cheguei até a fazer exposições das guitarras que fazia, cá no 
Colégio. 

No seu entender o que é que distingue o Valsassina de outras escolas?
Sr. Luís > Quando vim para aqui trabalhar fiz um contrato de seis meses. Quando 
chegou a altura de renovar o meu segundo contrato o Dr. Frederico chamou-me 
e disse “Oh Dona Maria do Carmo, aqui o Luís já pertence à família Valsassina por 
isso «não é preciso» renovar o contrato”. Eu com isto digo tudo [risos], o Valsassina 
para mim é a minha segunda casa. 

D. Zica > Eu acho que é nós [funcionários] conhecermos todos os alunos. O Colé-
gio é diferente das outras escolas. Por haver a liberdade que há e o respeito, o bom 
relacionamento que os alunos têm connosco, funcionários, e com os professores.  

Sr. Santos > Principalmente a parte familiar. Basicamente, o Valsassina é uma fa-
mília. O Colégio está muito perto dos alunos, claro que não há sistemas perfeitos, 
mas penso que é uma entidade muito próxima dos alunos. Eu vejo a proximidade 
que têm os professores para com os alunos, o que não acontece noutras institui-
ções. Aliás, não só os professores como os próprios funcionários. Acaba por ser 
uma família porque está tudo interligado, todos dependem de todos. 

Como caracteriza o aluno Valsassina? 
D. Zica > Simpático, está sempre pronto para ajudar, estando pronto também para 
mudar o mundo e muito preocupado com o ambiente. 

Sr. Luís > [Eu falo mais dos alunos com 10 e 11 anos, pois estou todos os dias com 
eles]. Para mim são excelentes.

Sr. Santos > Acima de tudo, a educação e a formação.

“Sempre me senti  
à vontade…”
D. Zica

“À medida que o tempo 
foi passando aprendi 
muito com os “miúdos” 
desta escola.”
Sr. Luís
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Tenho, sem dúvida, mais do que uma família. Se este vocábulo pode ser, segun-
do o dicionário, utilizado para denominar tanto o conjunto de pessoas que vivem 
na mesma casa como aqueles com quem partilhamos laços de sangue, então, sim, 
tenho mais do que uma família. Pela simples razão de que tenho mais do que uma 
casa.

As minhas relações de consanguinidade estabelecem-se dentro de um mesmo 
grupo, pai, mãe, irmãos, e partilhamos todos uma vivenda num bairro calmo e tran-
quilo. Porém, quando saio de casa de 2.ª a 6.ª feira, dirijo-me ao Colégio, este sim 
uma verdadeira mansão (que atire a primeira pedra o aluno que nunca se perdeu 
no seu tão grande espaço de quinta!), onde tanto eu como os meus irmãos somos 
calorosamente recebidos por uma família, agora mais numerosa, na qual integram 
amigos e colegas, professores e funcionários.

Assim, em dia de aulas, pelas 08h20, uma espécie de horda faz-se notar no meio 
de todos os que chegam aos torniquetes, fazendo o segurança gritar «Olha os 
Paixões!», não vá alguém não ter dado pela nossa presença, denunciada pelo atra-
palhado irmão mais novo que não sabe onde está a fita do cartão ou mesmo pela 
irmã do meio que faz questão de, mesmo não tendo relógio e estar dependente 
das informações que eu lhe dou, salientar que, para quem começará aulas em 10 
minutos, estamos «atrasadíssimos».

Basta um de nós ter um teste nesse dia para, no edifício da primária, onde deixa-
mos o Filipe, darmos o «mega abraço», um momento em que nos posicionamos em 
círculo, pousando as mãos sobre as costas (ou melhor, mochilas) uns dos outros, de 
modo a que seja transmitida uma força extra para que o trabalho corra melhor (não 
é superstição, o pior resultado que obtive no 8.º ano deveu-se à ausência deste 
momento). E, pronto, lá deixamos o rapazola ir à sua vida, e também nós vamos à 
nossa: o Miguel, com o seu bibe todo catita, vai para o espaço da Infantil e eu e a 
Vera vamos ao encontro das respetivas salas.

Em geral, ao longo do dia, vamo-nos encontrando em diversos locais e situações. 
Quem se cruza mais sou eu e a Vera (temos o mesmo espaço de recreio e horários 
semelhantes), o que não implica que não vejamos também os rapazes da família, 
embora nem sempre das formas mais convencionais (recordo-me de um dia em 
que estava a fazer teste de História na sala 8 quando, repentinamente, uma bola 
de futebol entrou pela janela, saltou na mesa de um dos meus colegas, saltitando 
para a de outro; a professora recolheu a bola e, quando olhei pela janela por onde 
a bola entrou, vi o Filipe de mãos na cabeça com um ar de quem pensa «E agora?»). 
No que toca ao Miguel, recebo muitos beijinhos à distância, que passam por entre 
as grades do seu espaço de recreio até chegarem ao meu, quando ele me vê, é um 
amor, deixa-me logo com outra disposição.

O regresso a casa está minuciosamente planeado, uma espécie de receita de 
culinária: primeiro, saio do meu pavilhão e chamo o Filipe, que joga futebol, com 
toda a minha voz, que, ao ouvi-la, trata de ir buscar a mochila; entretanto a Vera 
aparece, e também o «futebolista», embora a chegada do Miguel seja mais de-
morada: agarrado com as duas mãos às alças da mochila, assume uma velocidade 

inconstante e reduzida que deixa qualquer espectador irri-
tado com tal «ralenti», porém, dando quase tempo para ler 
um jornal, beber um café e comer um pastel de nata. Feita a 
travessia, saímos pelo portão, desejando um «Até amanhã!» 
ao segurança. Diversas atividades (e, naturalmente, algum 
estudo) preenchem o nosso tempo até à hora de jantar, onde 
todos contamos como foi o nosso dia, destacando o nosso 
momento preferido e apresentando as «fofoquices» mais 
atualizadas. 

De facto, as conversas sobre o dia passado no Colégio de 
aborrecidas não têm nada. Uma família grande possibilita, 
pois, a partilha de uma grande variedade de histórias e expe-
riências, sendo os professores a melhor temática de conver-
sação - eu e a Vera temos alguns em comum, por estarmos 
no mesmo ciclo, e fomos ensinadas por parte dos que se en-
carregam, agora, dos mais novos. Assim, adoramos veemen-
te imitar uma das nossas professoras (que, obviamente, não 
vou mencionar aqui, pelo respeito que lhe tenho) - recrear as 
suas expressões faciais, orais e gestuais é algo que nos dá, 
mutuamente, muito gozo, não existindo qualquer maldade 
adjacente (é que é tudo tão característico dela!...). 

Se forem curiosos e quiserem saber alguma "cusquice", 
venham à família Paixão (quer dizer, somos quatro irmãos a 
frequentar o Colégio; a probabilidade de algum de nós saber 
o que se passou com a pessoa x ou porque razão y aconteceu 
é elevada!) 

Deste modo, podemos dividir o nosso jantar em três sec-
ções: novidades do dia, para entrada, conversa de profes-
sores, como prato principal, e resultados académicos mais 
recentes, com respetiva consulta do Inovar, para sobremesa. 

Cá em casa, os nossos pais são adeptos de uma educação 
«descontraidamente rigorosa», em que a ordem e o método 
estão presentes ao mesmo tempo que a diversão e a espon-
taneidade, tendo por base o respeito por todos e cada um. 
Procuram, em simultâneo, manter-nos informados em rela-
ção ao que se passa no nosso país e no restante mundo, em 
vários campos, política, artes, cultura, tornando os assuntos 
que preenchem as notícias mais acessíveis a todos nós, in-
cluindo aos mais novos. Assim, não exigem menos de nós do 
que o melhor que conseguimos fazer, tanto na vida escolar 
como nas atividades desportivas e comunitárias que realiza-
mos. Na minha vida enquanto aluna, a exigência estabelecida 
serve-me de motivação para fazer mais e melhor, sempre. 
Quando andava no ballet, a primeira atividade que pratiquei 
no Colégio, tinha uma professora que via a disciplina como 
algo essencial para o nosso desenvolvimento e que puxava 
por nós, não nos deixando sair dos treinos até conseguirmos 

executar o exercício proposto na sua perfeição (assim, estou-
-lhe muito agradecida, pois teve um papel fundamental para 
a persistência que ainda hoje me caracteriza e que aplico em 
muitas dimensões da minha vida). 

Deste modo, a preparação que o Valsassina nos dá para a 
Vida, tanto a nível humano como académico, vai ao encon-
tro da educação que os nossos pais nos têm dado ao longo 
dos anos. No nosso percurso escolar, são-nos apresentados 
vários desafios, que batalhamos para acompanhar todos os 
dias: a Vera, que está agora no 7.º ano, é de opinião que «um 
lugar no Quadro de Honra é uma grande motivação para dar 
o máximo no que toca ao aproveitamento escolar», sendo o 
Quadro de Excelência uma outra meta que «fomenta o [seu] 
crescimento enquanto pessoa inserida numa comunidade, 
a Comunidade Valsassina, pelo facto de, para pertencer ao 
mesmo, os aspetos humanos terem um papel fundamental». 
Além disso, ainda na sua perspetiva, o acolhimento de alunos 
oriundos de vários países e com diferentes crenças religiosas 
torna a sua experiência no Colégio muito rica, pois, com isto, 

consegue ter, nas suas palavras, «vários pedacinhos do Mun-
do, num só local».

O Miguel, que frequenta, neste momento, os 4 anos do 
Jardim de Infância, exatamente acima do recreio onde a mi-
nha irmã Teresa produzirá, daqui a ano e meio, as primeiras 
birras no Colégio (não há carro que aguente com tantos fi-
lhos e mochilas!) diz que adora ir à horta plantar feijões («Já 
estão enormes, Inês!»), brincar na terra e apanhar «cheiri-
nhos» dos eucaliptos - uma tradição da qual nenhum aluno 
do Colégio prescinde. Aqui em casa, costumamos brincar e 
dizer que, em adulto, o Miguel seguirá uma carreira de agri-
cultor, uma vez que é recorrente apanhá-lo no nosso jardim 
a remexer na terra e nas plantações do canteiro da casa da 
nossa avó, quando lá estamos. Deste modo, as medidas que 
o Colégio tem vindo a implementar para uma maior sensibi-
lidade ambiental são fantásticas, não só para os que gostam 

A minha outra casa
Inês Paixão 9.º A

“… a exigência estabelecida 
serve-me de motivação para 

fazer mais e melhor, sempre.”

“… é com grande prazer que, todas as 
manhãs, (…), entramos, sorridentes e 
felizes, pelos portões da nossa outra 
casa, onde encontramos a nossa 
outra família.”

Encontros com Cientistas Aula de Programação, 1.º Ciclo (2018) Alunos em estágio durante o Programa “A minha primeira experiência no 
Mundo do Trabalho” (2018)

Apresentação de trabalhos em congressos e eventos de Ciência e 
Tecnologia
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da Natureza e de passar tempo ao ar livre, mas também para 
fazer com que aqueles que por ela não têm muito interes-
se despertem uma maior curiosidade para a mesma e que 
percebam a importância de a preservar, cuidar e estimar ao 
longo do tempo em que estiverem por cá.

O Filipe, por sua vez, pensa que a realização de atividades 
fora das aulas convencionais (como a oportunidade de visitar 
os laboratórios do liceu ou ir à Feira da Matemática) são, no 
seu ponto de vista, muito divertidas, porque «permitem expe-
rimentar um pouco de tudo, e, assim, descobrir aquilo de que 
gosto mais». Além disso, frisa o importante papel que as aulas 
no atelier tiveram para melhorar o seu à vontade com o mate-
rial escolar «Com as aulas de Pintura, aprendi a segurar como 
deve ser no lápis e na caneta», estando «mais seguro» a tra-

balhar com os mesmos e mais minucioso com a sua caligrafia. 
Pertencer à Comunidade do Colégio Valsassina é espetacu-

lar, por ser, para todos os irmãos Paixão «um grande lar onde 
o filho tem afectos de pai, carinhos de mãe». Tal como os 
nossos pais cuidam de nós todos os dias, também o progra-
ma do Colégio trata de nos tornar melhores alunos, melho-
res colegas, melhores amigos, melhores pessoas. Por isso, é 
com grande prazer que, todas as manhãs, na nossa condição 
de horda, entramos, sorridentes e felizes, pelos portões da 
nossa outra casa, onde encontramos a nossa outra família. 
E haverá sempre um Paixão presente na Quinta das Terezi-
nhas, diz o nosso pai, na brincadeira, que chegará a um ponto 
em que irá buscar o filho mais novo e o neto mais velho ao 
Colégio, em simultâneo, levando um em cada mão.

Somos elementos recentes da família 
Valsassina
Beatriz Palma 12.º 1B, Mariana Palma 10.º 1A

Sempre nos foi ensinado que família é quem está presente para nos amparar em 
todas as ocasiões. Família são aqueles com quem nós crescemos e com quem evo-
luímos. Este conceito, embora aparentemente simples, revela ser de uma enorme 
complexidade e tem-se tornado cada vez mais real ao longo da nossa jornada no 
Colégio Valsassina. O que estão a ler não é mais do que o testemunho de duas 
estudantes, a escrever em frente de um computador e a tentar compor todos os 
seus pensamentos e sentimentos sobre os últimos anos que viveram nesta escola, 
experiências que as mudaram e deixarão a sua marca para sempre.

Somos elementos recentes da família Valsassina. Se para uma a entrada no Co-
légio surgiu de forma natural, consequência da mudança de ciclo, para a outra foi 
literalmente uma escolha de última hora, feita em setembro, uma decisão entre 
permanecer na escola onde já estava inscrita há 10 anos ou terminar o 3.º ciclo 
numa nova escola, começar do zero, na reta final de um ciclo de ensino. Em am-
bos os casos, a decisão foi rápida, quase instintiva, não obstante a ansiedade que 
acompanha qualquer tipo de mudança.

Um aspeto que diferencia o Valsassina de outras escola é precisamente o facto 
de ser um espaço-quinta. Somos envolvidas pelos aromas e paz da natureza que 
pinta de verde o espaço onde estudamos. É fácil abstrairmo-nos de que estamos 
em plena cidade, a metros do caos próprio dos meios urbanos. É aí que conversa-
mos, refletimos, estudamos, choramos e, tantas vezes, sorrimos.

A família Valsassina acolheu-nos de braços abertos, fez-nos sentir que sempre 
lhe tínhamos pertencido. Amparou-nos e continua a amparar nas nossas insegu-
ranças e desalentos. Encoraja-nos a tirar partido das nossas potencialidades, orgu-
lha-se das nossas pequenas grandes vitórias. Faz-nos sentir em casa, até porque é 
aqui que passamos a maior parte do tempo.

É fulcral realçar o impacto que todos os que nos rodeiam (funcionários, profes-
sores e auxiliares) têm no dia-a-dia de cada elemento do Colégio. Se pensarmos 
sobre isto, surgem-nos de imediato imensas lembranças, de como eles nos deram 
oportunidades únicas e confiaram em nós. Porém, preferimos enfatizar a simpatia 
e positividade que nos transmitem. Começando pelos funcionários, é de destacar 
a sua capacidade de transformar o dia de alguém apenas com uma simples palavra. 
São sempre atenciosos e, acima de tudo, amáveis, com um carinho quase maternal 
ou paternal. 

Relativamente aos professores, é evidente que são sempre os primeiros a incen-
tivar-nos e a acreditar mais nas nossas capacidades, mesmo quando duvidamos 
que as temos. Procuram o nosso sucesso e encorajam-nos a ser a nossa melhor 
versão. Mal sabem eles como essas palavras e esse alento são importantes, como 
nos influenciam, como nos dão coragem para levantar do chão quando as coisas 
correm menos bem. Aconteceu com ambas, inúmeras vezes, nestes últimos anos. 
Esses sorrisos escondidos, essas discretas palmadas no ombro, ou uma simples 
anotação num teste onde nos transmitem que conseguimos fazer melhor, têm um 
valor incalculável.

É certo que para estudar nesta escola é necessário muito esforço, empenho 
e organização. O cansaço é (quase) frequente, isso é inegável. Às vezes (quase) 
queremos desistir. Sentimo-nos frustradas, prontas a atirar a toalha ao chão. No 
entanto, no final destes dias longos, temos quem acredite em nós, sabemos que 
podemos desabafar com qualquer membro desta família e que, no fundo, todos 
procuram ajudar e trazer ao de cima o nosso melhor.

Somos duas a escrever, mas temos consciência que muitos mais se identificam 
com estas palavras, que representamos outros tantos alunos neste texto. Sabemos 
que várias pessoas, que talvez já se tenham despedido desta “casa” ou talvez ainda 
estejam a delinear a sua jornada, possuem diversas histórias para contar. Tive-
mos a oportunidade de ser aconchegadas pelo tão acolhedor coração desta nossa 
nova família e estamos extremamente gratas por todas as experiências que esta 
nos proporcionou, conscientes de que há pessoas marcantes, ao ponto de serem 
determinantes nas escolhas que fizemos, que iremos levar para a vida e de quem 
falaremos aos nossos filhos.

“Começando pelos 
funcionários, é de destacar a 

sua capacidade de transformar 
o dia de alguém apenas com 

uma simples palavra. São 
sempre atenciosos, e acima 

de tudo, amáveis, com um 
carinho quase maternal 

ou paternal. ”

“Somos envolvidas pelos aromas e paz da natureza que pinta de verde o espaço 
onde estudamos. É fácil abstrairmo-nos de que estamos em plena cidade, a metros 
do caos próprio dos meios urbanos. É aí que conversamos, refletimos, estudamos, 
choramos e, tantas vezes, sorrimos.”

Encontro com a escritora Alice Vieira. Turmas do 2.º Ciclo (2019)

Encontro com a escritora Luísa Ducla Soares. 
Turmas do 1.º Ciclo (2019)

Aula de Robótica (6.º ano)
Simulacro de um sismo (2019)

Projetos de ensino experimental das Ciências, 
1.º Ciclo

Aula ao ar livre (Jardim de Infância)

Circuito Neuro-Motor (3 a 5 anos) Conferência Valsassina 120, Fundação Calouste 
Gulbenkian (Maio de 2019)
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Glossário Valsassina
Associação de Antigos Alunos do Colégio Valsassina

Em 120 anos de história são várias as expressões usadas pelos alunos do Co-
légio, algumas das quais perpetuaram-se ao longo dos anos. Partilhamos uma 
recolha de expressões a partir das memórias de antigos alunos.

Expressão Significado
Almoçar de bar Almoçar na cafetaria/bar.

Almoçar de cesto Almoçar com comida trazida de casa.

Aquário Anfiteatro grande que tinha as janelas altas que davam para a rua e onde normalmente havia sempre alunos a espreitar e 
sentados no parapeito.

Bácora Sinónimo de disparate.

Carrinha Autocarros do Colégio que transportam alunos de/para casa.

Casa do Fifas Casa do Dr. Frederico e da Marinela.

Cházinho da menina Joana 
e mais tarde da D. Conceição 

Bebida quente, aromática, servida como placebo inicial a todos os alunos que fossem parar à enfermaria (localizada 
no ginásio) devida a “qualquer maleita” (enjoos, dores menstruais, esfolamentos, entorses ou queixos partidos). 
Ocasionalmente acompanhado por uma ou duas bolachas Maria.

Cheirinhos As bolotas dos eucaliptos.

Copinhos
Os “gelados” de fabrico próprio do “bar” (até aos anos 90). Eram feitos a partir de sumo (derivado de concentrado) 
posteriormente congelados em copos de café de plástico (daí o nome) e com uma palheta de mexer para se segurar. Devido à 
sua simplicidade, eram dos “gelados” mais baratos do “bar”, e por isso dos mais requisitados pelos alunos mais novos.

Desafa Jogo de futebol entre duas “turmas rivais”.

Despista Variante do jogo da apanhada, na qual os apanhados passam a poder apanhar os que fogem, até sobrar só um fugitivo.

Estudo Para quem fica no Colégio depois das 16h30.

Fifas Dr. Frederico Valsassina.

Folhado misto Os melhores folhados (do mundo), que se vendem no bar.

Fósseis Estranhas “pedras” que aparecem na quinta. São exemplares de rochas sedimentares com a presença de fósseis 
(frequentemente com a presença de restos de conchas ou o seu molde).

Galeria Piso superior do ginásio.

Guarda-costas Variante do jogo da apanhada, em que os elementos designados “guarda-costas” tentam impedir que o(s) fugitivo(s) 
sejam apanhados.

Guerra de cheirinhos “Guerra” com as “sementes” dos eucaliptos.

Interturmas Competição anual de desporto entre as turmas do mesmo ano.

Jardim da Marinela Jardim da casa onde residia o Dr. Frederico e a Marinela. 

Jogo do capitão Num círculo de amigos, um coloca a mão no centro, enquanto os outros tentam acertar nela com uma palmada. Quem 
falhar, substitui a mão no centro pela sua.

Meninas Nome frequentemente usado para identificar as auxiliares, funcionárias da secretaria, do refeitório, etc.

Montanhas Ravina enorme que desce até ao campo de futebol, onde em tempos se "escorregava de rabo". Como consequências os 
alunos ficavam todos castanhos e cheios de pó!

Pátio da estrela Pátio na zona residencial do Colégio, onde se localiza a capela. Conhecido pela estrela circunscrita desenhada na calçada 
do pátio.

Pátio do Liceu “Invejado” pelos mais novos e místico quando já o podíamos frequentar.

Pátio dos fumadores
(ou Pátio da música) O pátio onde em tempos alguns alunos fumavam (às escondidas). Atualmente é o pátio onde está instalada a rádio.

Pilhas Dr. Mário Heitor, pai do Dr. Frederico Valsassina (Fifas).

Rampa A rampa que liga a primária à quinta.

Saco dos valores Saco onde se guardam relógios, fios e outros objetos de valor, nas aulas de Educação Física.

Sítio do bicho Zona vedada junto ao pátio da infantil (5 anos), onde os alunos nos anos 60 e 70 tinham a certeza que morava um 
monstro.

Subir a rampa Subir a azinhaga que dava acesso, até finais dos anos 90, ao Colégio, antes do prolongamento da Av. Dom Rodrigo. 

Surf
Jogo inventado praticado por alguns alunos nos dias de aguaceiros. Do topo da “rampa”, o “surfista” coloca-se em cima de uma 
casca de eucalipto, e dois amigos puxam-no pelos braços rampa abaixo. Era recorrente as quedas e esfolamentos sofridos ou 
pelo “surfista” ou pelos “puxadores”. Como tal, é uma “atividade” que não é permitida pelos directores e professores.

Uma "beca" Um pedaço de comida de outrem (normalmente doce, gelado, ou lanche) para propósitos de “degustação”. Demasiado 
pequeno para quem a pede, demasiado grande para quem a dá. 
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1951 Falecimento do Fundador, Frederico César de Valsassina
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1959 Colégio Valsassina (as duas secções juntam-se na Quinta das Terezinhas)
1962 Inauguração do novo Ginásio e de um novo corpo de aulas no Pavilhão Liceal

2014 Homenagem a Frederico Valsassina Heitor
2014 Homenagem a Maria Manuela Valsassina (50 anos de Educação pela Arte no Valsassina)
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1964 Inauguração do Anfiteatro de Música “Maestro Cruz Braz”
1974 Revolução de Abril
1977 Falecimento de Mário Heitor; O Internato não abre no ano lectivo seguinte
1983 Novas salas para o Ciclo Preparatório
1984 É concedida a Autonomia Pedagógica
1985 Homenagem a Mário Heitor pelos Antigos Alunos
1987 Inauguração das novas salas do 7.º ano
1994 Falecimento da Directora Maria Frederica Valsassina Heitor
1995 Grau de Comendador da Ordem de Instrução Pública ao Director Frederico Valsassina Heitor
2000 João Valsassina Heitor designado Director Pedagógico; Maria Alda Soares Silva integra Direcção
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2010 Falecimento do Director Frederico Valsassina Heitor
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120 anos de história a olhar para o futuro…
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