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Caros alunos finalistas,
Esta é uma ocasião para festejar e agradecer. Festejar porque 

é, sem dúvida, um momento especial, em que se conclui uma im-
portante e significativa etapa da vossa vida: o Ensino Secundário. 
Agradecer, porque foi um privilégio acompanhar o vosso percurso 
no Colégio e assistir ao vosso crescimento a nível pessoal e acadé-
mico, agora que se aproxima o final de um período de aprendiza-
gens, convivências e amizades aqui vividas. 

É, portanto, com enorme alegria e orgulho que me dirijo a vós, 
mas também com um sentimento de nostalgia por deixarem esta 
que foi a vossa “segunda casa” durante tantos anos, e onde deixa-
ram a vossa marca de forma indelével.

Ao longo dos anos, foram inúmeros os projetos em que se en-
volveram e os desafios que abraçaram quer nas Artes, nas Ciências 
Sociais e Biológicas, quer ao nível da Responsabilidade Social e da 
Sustentabilidade, através dos quais trabalharam competências que 
são hoje identificadas como sendo as mais importantes no futuro, 
demonstraram capacidade de adaptação, resolução de problemas, 
trabalho colaborativo, inteligência emocional, criatividade e inovação.

No entanto, também é importante reconhecer que o vosso ca-
minho nem sempre foi fácil. Foi visível o esforço e a dedicação 
de cada um, especialmente neste ano tão diferente e com tantos 
desafios e momentos intensos e únicos.

Os últimos quatro meses ficaram marcados pela emergência da 
COVID-19 e deixaram adiados muitos dos vossos projetos. Muitas 
das atividades que tínhamos programadas para celebrar o final do 
vosso percurso foram suspensas de forma inesperada, deixando 
a todos uma enorme frustração. Mas, perante um período de ex-
traordinária exigência e imprevisibilidade, com aulas e trabalhos à 

distância, apoios, testes online, aulas de preparação para exames, 
foram exemplares pela capacidade de adaptação, resiliência e per-
severança. Deram continuidade às rotinas escolares, assim como 
a muitos projetos e concursos e, de uma forma geral, tiveram uma 
notável prestação nos exames nacionais.

São um motivo de orgulho para todos e um exemplo para toda 
a comunidade Valsassina. Um exemplo que o trabalho compensa, 
que vale a pena trabalhar para os objetivos individuais e, sobretu-
do, que é possível conciliar a vida académica com a participação 
em projetos, com trabalho voluntário, com atividades desportivas 
ou musicais, entre outras. 

Um agradecimento especial a todos os Pais e Encarregados de 
Educação pela confiança no nosso projeto educativo e pela relação 
que foi criada e consolidada ao longo dos anos.

A todos os professores que acompanharam estes alunos o meu 
reconhecimento pelo empenho, dinamismo e capacidade de rein-
venção constante, mantendo sempre “acesa a chama”, desafiando e 
acompanhando os alunos dia após dia.

A todos os funcionários o meu agradecimento, por contribuir 
para o crescimento e formação destes alunos, sempre com um sor-
riso e uma palavra de apoio e orientação.

Caros finalistas, pelo percurso realizado até à data, estou certo 
de que irão continuar esta caminhada de sucessos. Desejo, acima 
de tudo, que sejam muito Felizes.

Esta vossa “segunda casa” está sempre aberta para todos. Até 
breve...

Um abraço,
João Gomes 

Diretor Pedagógico
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“Um curso é uma fortuna que os pais entregam aos filhos. 
A riquesa pode-se perder e nem sempre se leva conosco.

O saber acompanhar-vos-á por todo o Mundo”

in ‹‹Manual do Aluno›› 
Frederico César Valsassina, 1948
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Na maioria dos casos já lá vão quinze anos desde os 
tempos em que, de bibe, iam em demanda exploratória aos 
fascínios da Quinta, de mão dada, conduzidos pela presença 
segura e carinhosa das educadoras e auxiliares. Esse era o 
tempo do fascínio em face da imensidão dos eucaliptos gi-
gantescos com o seu inconfundível odor, das oliveiras cen-
tenárias onde se abrigam os furtivos morcegos, dos sons do 
chilrear incessante dos pássaros ou, quando o calor aperta, 
da estridência das cigarras. Mas a aventura ainda tinha co-
meçado. Depois, foram os tempos do ler, do escrever, do 
contar. Dos primeiros poemas, das dedicatórias nos dias do 
pai e da mãe, dos desenhos. Onde se adivinhavam talentos 
e trilhos a percorrer.

Vieram depois os tempos dos jogos, do canto, das re-
presentações no Dia da Escola. Da alegria dos aplausos dos 
adultos. Do primeiro contacto, ainda que lúdico, com os 
grandes temas da Filosofia e da espiritualidade. Para muitos, 
consubstanciada na primeira comunhão. Posteriormente, as 
visitas de estudo e as viagens, ali a descoberta do passado 
histórico, dos animais e plantas fora da Quinta, das ruas e 
monumentos nos peddy paper.

Não tardará o caminho, por vezes difícil, de uma apren-
dizagem sempre mais absorvente, mas que traz uma fadi-
ga boa, de dever feito, de descanso merecido. Esse será o 
tempo do despertar para os grandes temas do mundo por 
via dos projetos, sejam eles curriculares, sejam de volun-
tariado. O aprender que se pode aprender a investigar, a 

sistematizar o que se sabe, a identificar com humildade o 
que não se sabe. Aprender que faz bem ser generoso e al-
truísta quando se esfalfa uma noite quase inteira a escolher 
e embalar produtos no Banco Alimentar Contra a Fome. Já 
mais próximo dos nossos dias, em pleno Ensino Secundário, 
foi necessário aprender que se pode conciliar a exigência 
major de ser um aluno aplicado e capaz de ter bons resul-
tados com o altruísmo. Exemplo disso foram os momentos 
dedicados a explicar Matemática, Ciências ou Geografia a 
outros jovens que, também desejosos de aprenderem, não 
podem frequentar salas de apoio escolar ou pagar a explica-
dores, como ocorreu e continuará a ocorrer na colaboração 
que estes finalistas tiveram no Centro Paroquial da nossa 
freguesia de S. Maximiliano Kolbe.

Mas outros projetos surgem-nos na memória, como os 
projetos de Biologia suscitadores de uma crescente cons-
ciencialização para os problemas ambientais como os índi-
ces de mercúrio presentes no organismo humano, mercê dos 
alimentos que ingerimos. Ou a construção de um drone ou 
de um veículo elétrico em Física. Porque não um foguetão 
a fazer-nos sonhar com o espaço? A dramatização da Men-
sagem de Pessoa, ficou na memória a figura do Mostrengo…

Tudo indicava que seria mais uma “fornada”, boa “for-
nada”, de jovens Valsassinas que iriam concluir as aulas na 
primeira semana de junho para se prepararem para os exa-
mes, a cujos resultados estariam agora a aceder. Estaríamos 
na azáfama da consulta de provas, pedidos de reapreciação 

e, na maioria dos casos, acesso aos documentos oficiais de 
conclusão do Ensino Secundário e respetivas candidaturas 
ao Ensino Superior.

Para trás teria ficado uma viagem de finalistas memorável 
à ilha do Sal, com muita diversão, mergulhos e os primeiros 
escaldões do ano. Para trás teria ficado o momento sempre 
comovente da missa de ação de graças dos finalistas, em que 
se ofertam, simbolicamente, cadernos, lápis, livros e bibes 
como agradecimento destes anos de formação, mas também 
do cimentar de amizades e, não raro, de amores para a vida. 
Para trás teria ficado a apoteose do jantar de finalistas com os 
pais, as evocações do percurso, os agradecimentos, as meda-
lhas e os alunos mais produzidos e as alunas lindíssimas nos 
seus vestidos de noite e altíssimas nos saltos alto. E… não foi 
assim. Veio a pandemia que nos atirou a todos, alunos, pais, 
professores e funcionários para o confinamento.

Após dois longos meses, o regresso à Quinta fez-se 
anunciar para o dia 18 de maio, para as primeiras aulas 
presenciais. Vínhamos a medo, entre o desejo de retomar 
a normalidade e o incómodo da máscara, o constrangimen-
to do distanciamento social. Porém, passados os primeiros 
dias de alguma incerteza, surgiu de novo a luz, no prazer de 
ver e ouvir ao vivo o/a professor/a, do poder falar direta-
mente com os colegas e amigos, do respirar de novo o odor 
a eucalipto da Quinta.

À sua maneira, os nossos finalistas foram heróis, pela 
serenidade e resiliência de que se souberam revestir em 
tempos de grande susto e incerteza. A maioria deveras 
preocupada, não tanto consigo, mas com os pais e, acima 

de tudo, com os avós. Com propriedade se poderá dizer que 
os adultos são responsáveis, mas os jovens são generosos. 
O seu cuidado para com os outros é tecido nas linhas puras 
da dádiva.

Se é verdade que o Colégio soube reinventar-se rapida-
mente nos tempos duros que aí vinham, no equilíbrio difícil 
de repor a normalidade possível e observar a mais estrita 
segurança para todos, os nossos finalistas responderam em 
bloco à chamada, entrando pontualmente nas salas de aula, 
sem toque de entrada, sentando-se nos lugares designados 
e seguindo as lições com interesse.

Ninguém baixou os braços, ninguém desertou. Todos 
presentes, como soldados nesta dura batalha pelo recupe-
rar das vidas roubadas por um inimigo insidioso e imprevisí-
vel. Foi assim até ao culminar do ano letivo, ou seja, até aos 
exames. Este ano diferentes nas regras e no peso. Mais uma 
vez, os nossos finalistas não fugiram e estiveram bem pre-
sentes. O exame de Matemática teve participação recorde 
na mais vera tradição Valsassina. Per ardua surgo.

É caso para dizer que viagens há muitas, mas experiên-
cias históricas destas acontecem muito raramente. Mais 
raramente ocorre resposta tão digna e admirável como a 
que deram os nossos finalistas que tanto nos encheram de 
orgulho. Por tudo o que trouxeram, obrigado, geração de 
finalistas do início da década de vinte.

José Manuel Marques
Nelson Gomes

Coordenadores do 12.º ano

OS FINAlISTAS dO INíCIO dA dÉCAdA de VINTe
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Entrei no Colégio Valsassina no 
10.º ano sem nenhuma vontade. Que-
ria ir para a escola para a qual todos os 
meus amigos foram, mas não consegui. 

Tive a sorte de entrar no Valsassina 
com mais três amigos, pensando assim 
que poderia adaptar-me rapidamente. 
Para mim, a adaptação ao Colégio foi 
muito boa e rápida, devido aos profes-
sores e aos meus excelentes novos co-
legas de turma. 

Claro que nos primeiros tempos ia 
para as aulas contrariado, alimentando a 
ideia de pedir transferência no final do 
primeiro período para a escola que que-
ria. Via todos os meus amigos juntos nas 
mesmas turmas e isso era complicado.

Porém, ao longo do tempo fui gos-
tando, cada vez mais, do ambiente do 
Colégio e criando laços de amizades 
com os colegas, com os professores 

e com os funcionários. Percebi que se 
queria aprender e crescer como ho-
mem estava no sítio ideal para o fazer.

 Ao longo destes três anos, que não 
foram nada fáceis devido à exigência 
que o Valsassina nos apresenta, senti 
que estava a viver os meus melhores 
anos a todos os níveis, pois esta casa 
dá-nos todas as ferramentas necessá-
rias para sermos felizes.

Quero, ainda, destacar todos os 
professores que fizeram parte do meu 
percurso, pois foram os principais res-
ponsáveis pela minha melhoria a nível 
escolar, dada a sua exigência e quali-
dade.  

Por fim, quero agradecer a todos 
os membros da estrutura do Colégio 
Valsassina por todas as condições que 
nos dão diariamente para nos superar-
mos todos os dias a nós próprios. •

Afonso
Ramos

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2017 —

6425
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Recordo os primeiros anos do Co-
légio como anos divertidos na apren-
dizagem das letras e dos algarismos. 
Mas do que mais gostava era de estar 
ao ar livre, na Quinta e no recreio onde 
corria e brincava. 

Do 9.º ano, recordo com muito in-
teresse a Viagem de Finalistas a Lon-
dres durante cerca de uma semana, 
que nos permitiu conhecer muitas 
coisas novas e passar momentos mais 
calmos e felizes com amigos. 

Depois foi preciso escolher uma 
área para prosseguir os estudos e aí as 
dificuldades foram maiores; não tendo 
acertado à primeira, acabei por mudar 
de área, para Ciências Socioeconómi-
cas, onde segui do 10.º ao 12.º ano. 
Nestes anos mais recentes notei uma 
grande diferença de cargas horárias e 

de mais tempo para o estudo e para 
outras atividades, enquanto até ao 9.º 
ano os horários eram sempre muito 
preenchidos.

Recordo ainda os professores sem-
pre atentos e preocupados com a nos-
sa evolução e também os funcionários 
do Colégio que sempre nos trataram 
muito bem e com muita atenção.

Foram quinze anos da minha vida 
que nunca esquecerei e que tiveram 
um grande impacto em mim! •

Afonso
Silva

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2005 —

4101

Que seja cada uma e cada um de vós uma vontade clara e direita, como 
para si sonhou um dia o Cavaleiro da Dinamarca, que tive o privilégio de 
aprender convosco, e como sonho eu para quem me dá o consolo e o mis-
tério da sua companhia. Como vocês, generosamente. Que saibam sempre 
regressar a casa mais inteiros e mais unos. Boa viagem.

Miguel Mochila
Professor de Português e de Espanhol
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Fui feliz. Não foi uma vida no Valsas-
sina, mas sem dúvida que estes três anos 
ficarão para a vida. 

Quando iniciei o meu percurso no 
Colégio, fui acolhida no ambiente fami-
liar desta instituição, talvez mais conhe-
cida pela exigência, profissionalismo, 
competitividade e responsabilidade. No 
entanto, apesar de serem de peso e de 
constituírem dos mais importantes valo-
res da escola, não são esses os fatores 
que destaco.

Mencionar o Valsassina é mencionar 
as relações com os profissionais – não 
seria possível lembrar-me da instituição 
e não dos bons dias do Senhor Joaquim, 
de pedir a chave do cacifo ao Senhor Mi-
guel, de falar sobre bola com o senhor 
António ou de ouvir o Senhor Luís a dizer 
que sou “a Sportinguista mais simpática 
que conhece”, de falar nos intervalos com 
a Menina Filomena e com a Zica, de dar 
uma palavrinha à Manuela na biblioteca 
ou de ajudar a senhora da limpeza com os 
baldes; como não recordar os pedidos de 
jogo do mata ao professor Nuno Galvão, 
a simpatia e compreensão dos professo-
res José Rainho e Cláudia Viana, o entu-
siasmo e dinamismo da professora Joana 
Baião, ou as ameaças do professor Luís 

Carvalho quanto à dificuldade dos testes.  
 Mencionar o Valsassina é mencionar 

as amizades para a vida – se aturei até en-
tão os berros da Catarina, as maluquices 
da Rita, as idiotices da Inês e da Andreia, 
os assédios da Filipa, o sarcasmo da Joa-
na, a compreensão lenta da Beatriz, as 
frases feitas do Francisco, as piadas per-
vertidas do João Bernardo, as cabeçadas 
do Barrote e tudo o resto, estou presa 
a este grupo para sempre. Este Colégio 
deu-me algumas das pessoas mais im-
portantes da minha vida, das melhores 
que tive a felicidade de conhecer, com 
quem partilhar as conquistas e superar os 
obstáculos – sempre me apoiaram, mos-
traram carinho e cuidado, motivaram-me 
e levantaram-me quando eu não conse-
guia. Esta instituição levou-me a criar 
memórias inesquecíveis com esta família: 
jogar Gringo nos intervalos, cantar no bal-
neário ou no autocarro para as visitas de 
estudo (os senhores motoristas sofreram 
com Bohemian Rhapsody...) e até iniciar 
uma “demanda por rins” em Lisboa.

Esta escola destaca-se por propor-
cionar uma pluralidade de atividades e 
incentiva os alunos para que participem 
nelas, estas são momentos de aquisição 
de novos conhecimentos e valorização 

pessoal e académica – vários foram os 
concursos literários e de talentos reali-
zados pelo Colégio, assim como a pos-
sibilidade de participações em concur-
sos nacionais e internacionais, além de 
palestras, artigos da Gazeta e múltiplas 
oportunidades de discursar em palcos 
extraescolares. É de realçar também a 
experiência enriquecedora do estágio 
realizado no 10.º ano, que proporciona 
aos estudantes um primeiro contacto 
com o mundo laboral. Os programas da 
instituição, aliados a uma exigente edu-
cação, provocam a adoção de valores por 
parte dos jovens que aqui se formam, de 
autonomia, adaptabilidade, empreende-
dorismo, sensibilidade e humanismo e, 
consequentemente, propiciam um cres-
cimento pessoal que os destaca.

Quando deparada com o final des-
te capítulo, olho para trás e não posso 
deixar de sorrir. Iremos iniciar um novo 
percurso com novas contrariedades e 
obstáculos, que iremos ultrapassar com 
a experiência e conhecimentos adquiri-
dos neste percurso. No entanto, sei que 
a porta desta casa que guardamos com 
carinho continuará sempre aberta, para 
recordarmos e revivermos estes mo-
mentos felizes. •

6372

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2017 —

Ana Marta 
Bastos
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Entrei no Colégio Valsassina pre-
cisamente há 3 anos. O início foi in-
certo, confuso e incomum. Levei o 
meu tempo a perceber que mudar de 
instituição de ensino era inevitável, e 
que iria ter novos professores, novos 
colegas e novos funcionários a acom-
panhar-me.

Entrei com algumas vulnerabili-
dades, como todos temos, e também 
com competências pessoais precio-
sas para qualquer um, com objetivos 
bem definidos, aprender mais, tornar- 
-me melhor pessoa, e sair desta escola 
(adotada como segunda casa) sabendo 
que dei o meu melhor.

Sinto que estes três grandes objeti-
vos foram cumpridos e, por isso, estou 
grata.

Se, por um lado, houve momentos de 
muitos desafios nesta trajetória, houve 
também crescimento e superação.

Ser “aluna Valsassina” significa 
aprender de forma prática e dinâmi-
ca, para a autonomia e independência. 
Dois pilares fundamentais no ensino e 
percurso escolar.

Uma nova etapa de vida aproxima-
-se, sabendo que o desenvolvimento 

pessoal é contínuo, e que caminharei 
com determinação e foco, rumo a me-
tas e objetivos. O meu muito obrigado 
por todas as pessoas que se cruzaram 
no meu caminho. Gratidão! •

6430

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2017 —

Ana
Silva

Caríssimos finalistas, 

Foi gratificante acompanhar o vosso percurso académico, partilhar o 
exercício da razão, aprendente e ativo, cuidador de si e dos outros. Recordo 
algumas discussões entusiastas como a do problema do livre-arbítrio ou 
simples atividades como o exercício de perceção no Parque José Gomes 
Ferreira, que terminou descontraidamente com muitos de vós a brincar no 
parque infantil! Agora novos desafios vos esperam. Por isso, ousem!

 
“Caminhante, são teus passos
o caminho e nada mais;
Caminhante, não há caminho, 
faz-se caminho ao andar.” 
António Machado
 
Felicidades para todos!

Cláudia Viana
Professora de Filosofia
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Ainda me lembro da primeira vez 
que desci a rampa da escola como alu-
na do Colégio Valsassina. Foi um sen-
timento estranho, não estava nervosa, 
mas sentia que algo novo ia começar. E 
assim foi. Estava a usar a minha t-shirt 
dos Piratas das Caraíbas, à espera da 
minha primeira aula na área de Artes: 
Desenho A. Depois disso, uma rapari-
ga disse que gostava da minha roupa 
e, nesse momento, conheci uma das 
pessoas que fez com que a minha ex-
periência, nesta que considero uma 
segunda casa, fosse memorável.

Ela apresentou-me a alunos mais 
velhos e aos meus próprios colegas. 
Sem ela nunca teria conhecido o grupo 
de pessoas com quem, todos os dias 
sem falta, me reunia nas mesas redon-
das, durante os intervalos, nunca teria 
conhecido amigos que voltam à escola 
no meu primeiro dia do 12.º ano para 
saber se tudo tinha corrido bem, e para 
me darem os livros de preparação para 
exame, no caso de precisar. 

Esta escola deu-me uma segun-
da família, um novo sentido de con-
fiança, deu-me exatamente aquilo de 
que precisava. Vou ser muito sincera, 

tive de parar de escrever este texto 
durante uns momentos, porque tinha 
umas lágrimas chatas a escorrer pelas 
bochechas até à minha camisola. Isto 
acontece sempre que relembro os sor-
risos que vivi neste lugar e as memó-
rias de tempos mais complicados que 
superei com a ajuda de colegas e até 
professores, embora duvide que estes 
o saibam.

Durante os meus três anos no Co-
légio não só encontrei amigos que 
me fazem ovos mexidos com pão às 
23h00m, ou que me levam ao Porto, 
ou que a meio de uma festa se lem-
bram dos trabalhos de geometria e 
decidem resolvê-los às 4 da manhã, 
ou que vivem comigo as experiências 
e encontros estranhos e ficam acorda-
dos até tarde a comer iogurte e a rir 
na minha sala. Encontrei também uma 
nova maneira de olhar para as coisas, 
descobri que a criatividade existe em 
tudo e, agora, gosto de escrever textos 
sobre o que quiser. Esta escola deu-me 
muito, até uma gatinha bebé que hoje 
em dia apenas quer colo e mimos e mia 
enquanto dorme. 

Se me perguntarem o que significa 

ser um aluno Valsassina, sinceramente 
penso que se resume ao quanto nos 
importamos uns com os outros, cole-
gas, professores e funcionários. Resu-
me-se aos laços formados entre todos 
nós, e aos momentos que partilhamos. 
Nós defendemo-nos uns aos outros e 
eu vou ter muitas saudades desta mi-
nha segunda casa. •

6404

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2017 —

Ana Rita
Biscaia
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Já tentei começar a escrever mais 
do que uma vez, mas não encontro as 
palavras certas. Cheguei à conclusão 
que talvez seja mesmo isso, não há 
palavras certas, nenhuma forma de 
começar a falar sobre estes 15 anos 
(como é possível serem 15 anos? ba-
sicamente quase a minha vida toda) 
vai ser a forma certa, nunca vou ficar 
satisfeita com o que vou escrever. Ne-
nhum texto que escreva ou nenhuma 
fotografia que escolha me vai parecer 
certa nem adequada para caracterizar 
a minha vida no Valsassina, uma vez 
que vivi tantas coisas, aconteceu tan-
to, que nada disso vai caber aqui.

A minha primeira memória de sem-
pre é do meu primeiro dia no Valsassi-
na, ou pelo menos foi sempre isto que 
eu disse, lembro-me de entrar na sala 
dos 3 anos, estávamos em setembro 
de 2005, lembro-me de estar conten-
te, lembro-me de ver todos a chorar, 
lembro-me de começar a chorar por os 
ver a chorar, lembro-me de estar à ja-
nela e lembro-me do meu “Olá, queres 
ser minha amiga?”. Estava nos 3 anos, 
de bibe, e sem noção nenhuma do im-
pacto que esta escola ia ter em mim.

Fomos crescendo, fortalecendo 
amizades, criando novas, ganhando 
perspetivas e opiniões sobre o mundo, 
aprendendo, passando por cada parte 
da escola, conhecendo cada recanto 
e criando memórias e histórias (todas 
elas tão especiais que não me parece 
justo falar de umas e não de outras) 
em cada um deles. Mais do que uma 
escola, o Valsassina tornou-se uma 
casa, uma casa onde vive uma grande 
família, onde foram criadas amizades 
que durarão, onde cada simples gesto 
vai ficar guardado, cada sorriso, cada 
“bom dia”. 

Passaram-se 15 anos. Estou no 
12.º ano, no último ano, mesmo qua-
se no fim. Ainda nem acredito que es-
tamos mesmo a chegar ao fim, foram 
15 anos onde fui muito feliz, que vou 
recordar para sempre com muito amor 
e gratidão, 15 anos que passei nesta 
casa, que me fez crescer e me ajudou a 
tornar-me na pessoa que sou hoje, 15 
anos que vão deixar muitas saudades, 
foram 15 anos incríveis. •

4013

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2005 —

Ana Sofia
Amaral
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Tinha eu três anos quando final-
mente me puseram no mesmo Colégio 
que o meu irmão, mal sabia que ia vi-
ver aí os melhores momentos da mi-
nha vida. Se me lembro perfeitamente 
dos primeiros anos que frequentei o 
Colégio? Claro que não, mas há coisas 
que nunca deixamos esquecer.

Ia eu com a minha companhia im-
prescindível até à sala destinada ao 
“3B” da professora Teresa Grilo. Com 
certeza que estaria triste por não ter 
os meus pais, nem o meu irmão a 
acompanhar-me nesta jornada, porém, 
tinha o meu amigo inanimado que an-
dava sempre comigo e me lembrava da 
minha casa e do amor e carinho que 
sempre me deram. Costumava chamá-
-lo de “sapo sapolas”, porque efetiva-
mente era um sapo. Passados uns tem-
pos, a primeira peripécia da pequena 
que intitulavam de «menina do “sapo 
sapolas”» não tardou a chegar. Foi um 
momento traumático, mas levo na mi-
nha memória a lição de que não deve-
mos subir a uma árvore, pois podemos 
partir a cabeça.

Após um longo percurso nos 3, 4 
e 5 anos, estava na altura de transitar 

para o 1.º Ciclo, momento em que o 
Colégio teve um papel fundamen-
tal na transmissão de princípios e na 
construção de alicerces para o futuro. 
Certamente que o que mais recordo 
desta fase inicial do ensino básico são 
as “batatinhas” que a professora Ana 
Paula Ferreira fazia como recompensa 
das boas notas. Mas nem tudo é um 
mar de rosas. No 4.º ano tive de aban-
donar esta segunda família que tão 
bem me tinha aconchegado e, apesar 
de ter sido um grande choque, aqui es-
tou eu a redigir um texto para constar 
no livro de finalistas do 12.ºano.

Voltar ao Colégio no 9.º ano foi das 
melhores decisões que tomámos, não 
só me prepararam adequadamente 
para os exames, como também ainda 
tive a oportunidade de reencontrar vá-
rias caras que já não via há muito tem-
po. Para além disso, realizar os testes 
psicotécnicos no Colégio possibilitou- 
-me escolher a área que vai ao encon-
tro dos meus gostos. Ciências e Tec-
nologias com Biologia, um grande de-
safio, no entanto, sabia que o Colégio 
me ia proporcionar a melhor aprendi-
zagem possível no Ensino Secundário.

Destes últimos três anos claramen-
te destaco as relações que criámos 
com os professores. Seguramente que 
nunca me irei esquecer da energia de 
alguns deles logo às 8h30 da manhã 
e da célebre frase “Rolim… Quadro!!”. 
Para além disso, realço a exigência e a 
atenção manifestadas na preparação 
daqueles que foram e vão ser os anos 
mais decisivos das nossas vidas.

Assim, concluo referindo que o alu-
no Valsassina é aquele que leva o “jar-
dinzinho banhado de luz” consigo, é 
aquele que ajuda o outro, que se preo-
cupa com o outro e, acima de tudo, se 
constrói com a ajuda do outro. •

4016

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2008 —

Andreia
Rolim
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Frequento o Colégio Valsassina há 
apenas três anos e posso dizer, com 
grande certeza, que houve uma enor-
me mudança na minha vida desde en-
tão.

Quando entrei no Colégio não co-
nhecia quase ninguém, o que era nor-
mal, pois vivo na outra ponta da cida-
de. Não conhecer ninguém não foi um 
problema, porque rapidamente criei 
novos amigos com os quais já tenho 
uma forte relação hoje em dia.

Nestes últimos três anos, não só 
melhorei em termos académicos, mas 
cresci em valores também, fiz amigos 
que nunca na vida pensei fazer, por, à 
primeira vista, não termos muitas pa-
recenças, mas, na realidade, esses ami-
gos improváveis são dos meus melho-
res amigos hoje em dia.

No Valsassina, aconteceu-me algo 
que nunca me tinha acontecido antes: 
não só fiquei amigo dos que são alu-
nos, ou seja, dos meus colegas, mas 
também dos funcionários e dos pro-
fessores. 

Gostei de todos os professores 
que tive e vou ter saudades de todos, 
mas houve um professor que me mar-

cou mais, sem tirar o valor dos outros, 
o professor Fernando Santos Jorge 
que foi um professor que sempre me 
apoiou a nível académico e não aca-
démico, uma pessoa com uma grande 
personalidade, pois está sempre a rir, 
mas alguém que é igualmente profis-
sional quando é preciso.

Vou sair do Valsassina de coração 
cheio e com amigos e valores que vou 
levar para a vida. Sem o Valsassina 
na minha vida isto não era possível.          
Obrigado! •

6345

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2017 —

António
Calheiros
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Depois dos três anos que passei 
aqui no Colégio Valsassina, chega o 
fim de uma era, o fim do secundário, 
o final da minha “estadia” cá, mas isso 
não implica que se tenham de dar as 
coisas por acabadas.

Na verdade, muito pelo contrá-
rio, todas as memórias e experiências 
vão continuar comigo e fazer parte de 
mim, parte da minha alma, construin-
do o meu “eu”, edificando-me e impul-
sionando-me para o futuro. Seja esse 
futuro qual for, mau ou bom, não me 
irá deitar abaixo, porque todos os mo-
mentos passados aqui prepararam-me 
para enfrentar os meus obstáculos e 
ultrapassá-los com a confiança de que, 
caso falhe, numa outra situação, terei 
os meus sucessos anteriores para me 
lembrar que me consigo levantar e se-
guir em frente.

Neste Colégio, passei muito tempo 
a andar de um lado para o outro, tanto 
nos intervalos como quando estava a ir 
para outra aula e vi muitas caras, umas 
conhecidas, outras não tanto e dentre 
estas houve aquelas que se destaca-
ram, nomeadamente, a funcionária Su-
sana do bar que sempre me tratou bem 

e me recebia calorosamente quando eu 
ia comprar comida e não receava em 
desabafar de vez em quando a frustra-
ção que era ter os miúdos ali ao molho 
cada um a falar mais alto que o outro. 
Outra pessoa que me marcou foi o se-
nhor Santos, o segurança do portão, 
que tem um grande sentido de humor e 
gosta de brincar com os alunos, em vez 
de estar de frete, de cara sempre séria 
e a ser frio para com os outros. Devo 
também referir o senhor António, fun-
cionário do Colégio, que durante o meu 
11.º ano sempre se revelou uma pessoa 
alegre e prestativa, sempre pronto a 
ajudar e raramente mal-humorado.

De tudo aquilo por que passei acho 
que vou ter saudades das pessoas que 
conheci, dos amigos que fiz e dos trei-
nos de futsal que se tornaram a melhor 
parte da semana desde o momento em 
que me inscrevi.

Enfim, depois destes três anos, pa-
rece que algumas destas coisas vão ter 
de acabar, mas, no que me toca, vai ser 
uma completa nostalgia e vai ser como 
se nunca tivesse acabado. •

6319

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2017 —

António
Ribeiro
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Era setembro de 2010, tinha aca-
bado de fazer 8 anos. Lembro-me de 
estar nervosa porque era o meu pri-
meiro dia de aulas num colégio com-
pletamente novo. Num espaço de uma 
hora senti-me logo bem recebida. Não 
é que as minhas lágrimas passaram a 
um sorriso na cara? É verdade. Nesse 
dia, vieram logo duas colegas da minha 
turma ter comigo que me puseram ra-
pidamente animada. Fizeram-me uma 
“visita guiada” à primária e até me dis-
seram “lá em baixo é a Quinta” e eu 
estranhei, “uma Quinta dentro do Co-
légio…?”, e, sendo curiosa como sou, 
já só queria ir lá abaixo visitar esse tal 
lugar de que falavam. Nos primeiros 
dias, senti logo um calor vindo de to-
dos, professores, funcionários, alunos. 

O tempo foi voando. O 5.º ano e 
6.º anos foram anos bastantes espe-
ciais, criei uma ligação muito forte com 
alguém que, nos dias de hoje, mesmo 
passados 8 anos, ainda posso chamar 
de melhor amiga. Não só desenvolvi 
amizades com colegas, como também 
criei uma ligação especial com funcio-
nários. Muito tenho a agradecer ao se-
nhor Luís que, de manhã muito cedo 

antes de começarem a chegar os meus 
amigos, me fazia companhia sempre 
com as suas piadas e bom humor. 

Foi também nestes anos que me 
apercebi do quão preocupado era o 
Valsassina connosco. Tanto através 
das inúmeras atividades que surgiam 
ao longo dos anos letivos, tal como 
concursos de escrita, desenho, inglês, 
ou através da organização do lendário 
Dia da Escola, o Colégio também aca-
demicamente sempre apoiou os alu-
nos de forma impecável.

Num estalar de dedos chegou o 3.º 
ciclo. Nestes anos, entrei numa turma 
nova, uma turma em que ganhei tan-
tas boas memórias, uma turma em que 
conheci pessoas espetaculares que 
são agora dos meus melhores amigos. 
Felizmente, tive a sorte de levá-los 
comigo para o Secundário, fazer no-
vos amigos e até refortalecer amiza-
des passadas e, além disso, fazer com 
eles parte da associação de estudan-
tes. Sinto que estes últimos três anos 
escolares fazem amadurecer qualquer 
aluno, visto que há muito em jogo, tal 
como médias, universidades, etc. Po-
rém, para mim, no ambiente do Valsas-

sina, sempre senti que ia bem prepara-
da para todas as futuras adversidades, 
por exemplo, exames, apresentações 
na faculdade ou até trabalhar em gru-
po. 

Como finalista do ano letivo 
2019/2020, digo, sem dúvida, que o 
Valsassina, sendo mais do que um sim-
ples Colégio, constitui um espaço que 
implantou em mim valores, um espaço 
que me ensinou que quando se acre-
dita, ultrapassando caminhos difíceis, 
os sonhos concretizam-se – “per ardua 
surgo”. •

5016

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2010 —

Beatriz
Barroca
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E é aqui, no Valsassina, que vou 
acabar mais uma etapa da minha vida, 
depois de doze anos de estudo, onde 
três foram completados neste Colégio. 
Desde o primeiro dia senti que este sí-
tio iria ser uma segunda casa. Destes 
três anos levo muitas memórias. 

Recordarei para sempre todos es-
tes professores. Desde o professor 
Mário, que me fazia rir em todas as au-
las, principalmente quando começava 
a cantar a música dos “Pauliteiros de 
Miranda”, eram aulas sempre alegres, 
mesmo quando passávamos semanas 
e mais semanas a jogar vólei. A profes-
sora Joana, que fez com que eu come-
çasse a estudar Português a sério e que 
conseguiu fazer com que eu tivesse 
algum interesse pela disciplina. Nunca 
me esquecerei do facto de ser a única 
professora a chamar-me pelo apelido... 
Oficina das Artes foi uma das minhas 
disciplinas preferidas, aprendemos a 
trabalhar com materiais diversificados, 
fizemos sempre trabalhos diferentes 
e podemos ser sempre criativos, em 
cada projeto, a professora Mafalda é 
uma professora incrível, senti-me sem-
pre à vontade para pedir ajuda ou até 

mesmo para falar de questões que não 
tivessem relacionadas com as aulas ou 
com a disciplina.

Quando entrei no Colégio, estava 
com receio da disciplina de Desenho, 
tinha acabado de sair de Biologia e es-
tava preocupada em não ter o mesmo 
nível dos restantes colegas da minha 
turma. A professora Sofia ajudou-me 
sempre nesse aspeto e passadas al-
gumas semanas senti-me como se ti-
vesse lá estado desde o primeiro dia. 
Fizemos trabalhos que nunca pensei 
que iria conseguir realizar, foi uma dis-
ciplina em que aprendi bastante e que 
me ajudou a ganhar mais confiança em 
mim própria. Do 10.º e 11.º anos levo 
ótimas recordações das disciplinas de 
Inglês, Filosofia e Geometria Descri-
tiva. As aulas com a professora Maria 
João eram aquelas aulas que me da-
vam vontade de ir à escola, nunca me 
vou esquecer das aulas de Geometria 
Descritiva… ai aquela matéria!... ao 
menos sempre gostei do professor e 
ele sempre esteve disposto a ajudar- 
-me, mas, por falar em matéria... Filo-
sofia, mesmo com o esforço da profes-
sora Cláudia e com o incentivo dela em 

todas as aulas para nos tentar motivar, 
Filosofia nunca será para mim. 

Deste Colégio não levo só boas 
recordações de todos os professores, 
como também levo muitos sorrisos e 
memórias com todos os meus colegas, 
desde todos os momentos que vive-
mos dentro da escola, como histórias 
que passámos e continuaremos a pas-
sar fora desta. Obrigada, Valsassina! •

6469

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2017 —

Beatriz
Miranda
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Nunca gostei de dizer adeus nem 
sequer de despedidas. A palavra “fim” 
é demasiado pesada, pelo que prefiro 
o “até já”, não definitivo, com promes-
sa de regressos.

Jamais imaginei encerrar este ca-
pítulo da minha vida assim, sem beijos 
ou abraços, sem a animação das via-
gens e das festas, próprias dos fins de 
percursos.

Cheguei a este Colégio com uma 
amiga de sempre e saio com uma famí-
lia de companheiros para a vida. Sinto 
que fui adotada, acolhida por um novo 
mundo que me recebeu de braços 
abertos e que me ofereceu um lugar 
à mesa, como se este tivesse estado 
sempre guardado para mim.

A maior parte desta nova família ti-
nha crescido aqui, muitos deles filhos 
e netos de antigos alunos. Não era o 
meu caso. Vinha de uma escola peque-
na e lembro-me do entusiasmo e ner-
vosismo quando passei os portões do 
Colégio pela primeira vez, dos cheiros, 
do verde. Ia para o 10.º ano e faltava 
tanto para o final do Secundário.

Só que o tempo mal nos deixa res-
pirar e, agora, a meta está tão perto. 

Já conheço os cantos e recantos, dei-
xei de ser uma estranha. Para trás fica 
muito trabalho, muitas noites sem dor-
mir, muitos nervos e ansiedade, muito 
cansaço, lágrimas, suspiros de alívio, 
algumas derrotas, muitas vitórias.

Todas as apresentações no auditó-
rio, todos os projetos de investigação e 
todas as visitas de estudo realizadas ao 
longo deste período, constituem uma 
parte fundamental da pessoa que sou 
hoje. Foi através delas que encontrei, 
finalmente, o meu caminho e os meus 
interesses, tanto em termos académi-
cos como em termos de crescimento 
pessoal.

Já não sou aquela pessoa. Tornei-
-me adulta nestes três anos e guardo 
em mim, com carinho, a saudade: das 
pessoas (professores, funcionários, co-
legas e amigos), dos espaços, dos sons, 
dos cheiros, das rotinas. Quero que 
esta fase acabe, mas não quero que 
acabe. Estamos todos no fim de um 
ciclo e prestes a seguir outros cami-
nhos, uns para mais perto, outros para 
longe, como os pássaros que voam dos 
ninhos, ou não fosse Primavera.

Conheci pessoas que transforma-

ram completamente a minha perspeti-
va da realidade: ensinaram-me a viver 
mais no presente, a acreditar mais nas 
minhas capacidades, ajudaram-me a 
ultrapassar obstáculos, a superar de-
silusões, mas, acima de tudo, deram 
harmonia à minha vida.

Vou passar a ser uma “antiga aluna 
do Colégio Valsassina” e a ideia é es-
tranha. Não digo “Adeus”, digo “Até já”, 
porque sei que a porta fica aberta.

Sinto-me grata quando penso em 
todos os momentos que passei, todas 
as pessoas que conheci e emoções 
que senti no Colégio Valsassina. São 
pequenas peças do puzzle em perma-
nente construção que formam a minha 
pessoa.

Enquanto os tempos não deixam, 
abraçamo-nos com o olhar, até porque 
os olhos são o espelho da alma. •

6322

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2017 —

Beatriz
Palma
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Fui feliz. É a primeira coisa que 
quero dizer. E, como já dei mil e uma 
voltas à cabeça à procura da forma 
como hei-de contar quase metade da 
minha vida nesta segunda casa, vou 
continuar com esperança de que no 
fim tudo faça sentido. Talvez seja essa 
a lição mais valiosa que levo comigo, 
crescer é improvisar e esperar que 
tudo faça sentido no final.

Presumo que a melhor forma de 
começar será entrar pelo portão, di-
zer um bom dia rasgado ao senhor 
Joaquim. Será que ainda se lembra 
da tímida rapariga que passou por ele 
no primeiro dia de aulas? Eu ainda me 
lembro dela, às vezes. Acho que mu-
dei muito desde então, mas pensando 
bem só perdi a ingenuidade e os filtros 
pelo caminho. 

Costuma-se dizer que se as pare-
des falassem teriam muito para contar. 
Não tenho quaisquer dúvidas… talvez 
me dessem um sermão ou dois. A ver-
dade é que cresci entre as árvores e a 
rampa, fiz amigos, corri, brinquei e can-
tei (mal), cometi erros, pedi desculpa, 
tive a minha fase de revirar os olhos, 
tentei ser a melhor em tudo e controlar 

o mau feitio quando perdia. Gostava 
de me sentar um dia com o Valsassina, 
ter uma conversa de coração aberto, 
e perguntar-lhe se ainda me ama. Eu 
diria que era um amor correspondido. 

O carinho que guardamos por cer-
tos lugares está ligado às pessoas com 
quem nos cruzamos. Admirei muitos 
professores e funcionários, encontrei 
tanto conforto nas suas palavras e 
tanta razão na forma como agiam que 
se torna realmente delicado escolher 
quem teve mais impacto em mim. Ago-
ra vejo-me prestes a fazer um discurso 
como se tivesse conseguido um Óscar, 
mas aqui vai, sem vergonhas, obrigada 
a todos por me terem tratado sempre 
como se fosse da família, um obriga-
do muito especial ao senhor António 
por ainda me chamar pelo número do 
cartão passados tantos anos e obriga-
da às professoras de Português por me 
incentivarem a seguir a minha paixão 
pela leitura e pela escrita. Muito obri-
gada, um dia hei-de arranjar forma de 
recompensar os cabelos brancos que 
causei. 

Para o grande final, o que de mais 
importante e valioso o Colégio me 

deu. Quem me conhece sabe que os 
amigos vêm sempre em primeiro lugar, 
tive a sorte de conhecer os meus me-
lhores amigos cá. Acordar de manhã e 
saber que, independentemente de ser 
o pior ou o melhor dia da nossa vida, 
teremos um abraço apertado à espe-
ra… não tenho palavras para descrever 
um sentimento tão forte. Levo-os a to-
dos no coração.

Acho que nunca será suficiente su-
blinhar o quão feliz fui todos os dias, 
adeus Valsassina, agora és uma parte 
de mim. •

5289

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2012 —

Catarina
Aderneira
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Ainda me recordo do primeiro dia. 
Ainda me recordo da complexidade de 
emoções que se sobrepunham à minha 
simplicidade no momento em que me 
encontrava prestes a ter a minha pri-
meira aula com a professora Mónica, 
no 5.º ano. Hoje, orgulho-me destes 
oito anos repletos de conquistas, oito 
anos onde o Valsassina procurou asse-
gurar o meu crescimento, não só en-
quanto aluna, mas enquanto pessoa.

Este Colégio tornou-se no meu di-
cionário vital. Quando o abro, encon-
tro o significado de Amizade, de Amor; 
encontro o significado de Conexões, 
ligações íntimas, que esta casa permi-
tiu que estabelecêssemos com alguns 
dos nossos pares e que, decerto, nos 
acompanharão ao longo da vida; en-
contro o significado de Felicidade, pa-
lavra sinónima das manhãs frias sob o 
calor que o conforto da presença dos 
meus amigos sempre proporcionou, 
dos almoços no bar onde a “balbúrdia” 
encontra a sua habitação, ou mesmo 
das aulas onde analisámos poemas de 
Ricardo Reis; e, sobretudo, encontro 
o significado de Identidade: porque, 
apesar de aprendizagens que me cons-

tituíram numa cidadã consciente, o 
Valsassina permitiu a minha distinção, 
através das consequências derivadas 
de diversos elementos. Entre estes, 
destaco os quatro anos na equipa de 
Voleibol do Colégio, onde adquiri es-
pírito de equipa, de liderança; e a rea-
lização de um discurso no âmbito da 
disciplina de Inglês acerca da valoriza-
ção do nosso corpo, um discurso que 
apresentei aos meus colegas do Se-
cundário. Estes momentos marcantes 
proporcionaram o desaparecimento 
do meu receio de comunicar em públi-
co e desenharam um traço extroverti-
do na minha personalidade.

Não são dignas de esquecimento 
determinadas decisões que tive de 
realizar; decisões que, por múltiplas 
vezes, se revelaram inadequadas, mas, 
ao mesmo tempo, vantajosas para a 
minha formação. Uma das mais signi-
ficativas tratou-se da escolha da área 
no 9.º ano. Embora o meu perfil se en-
quadrasse no de uma aluna de Línguas 
e Humanidades, optei por Ciências e 
Tecnologias. No final do 1.º período, 
considerei a desistência. No entanto, 
não o fiz, e não me arrependo nada. 

Acabei por desenvolver um gosto 
por Química, o que nunca considerei 
ser possível. Tive a oportunidade de 
criar uma relação mais profunda com 
colegas de quem apenas possuía uma 
primeira impressão. Optar por este 
caminho acabou por me favorecer, na 
medida em que me permitiu encarar 
os erros como oportunidades de enri-
quecimento, e não como barreiras face 
à evolução. 

Confesso que não será fácil habi-
tuar-me à entrada por novos portões 
com a ausência do “Bom dia!” do se-
nhor Joaquim. No entanto, sinto-me 
confiante face ao que se avizinha. 
Creio no sucesso que a bagagem que 
carrego do Valsassina me proporciona-
rá. E, mesmo dada a completitude do 
meu dicionário vital, torna-se impossí-
vel encontrar expressões que mostrem 
o quão agradecida me encontro a esta 
instituição por proporcionar a edifica-
ção do meu ser. •

5311

Data de entrada no Colégio Valsassina
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Catarina
Ferreira
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Nunca gostei de despedidas. Sem-
pre me foi difícil dizer adeus a algo, 
sobretudo quando esse algo tem tan-
ta importância para mim. Entrei neste 
Colégio com três anos e saio agora 
com os dezoito feitos. Podia começar 
por dizer que o melhor deste Colégio é 
a sua excelência e a sua competência, 
sendo que tudo isto é verdade, porém, 
para mim, o melhor é sem dúvida o 
conjunto de pessoas que o constituem, 
seja os professores, ou os funcionários 
que, genuinamente, só querem o me-
lhor para nós. Apesar de parecer irre-
levante, é tão bom passar por pessoas 
que, mesmo às oito e meia da manhã 
de uma segunda-feira, nos dirigem um 
sorriso ou um “Bom-dia” animado, que 
nos perguntam como estamos e se 
preocupam connosco. Penso que foi 
muito importante crescer rodeada por 
pessoas que celebraram as minhas vi-
tórias comigo e que me repreenderam 
quando errei. 

Honestamente, reconforta-me sa-
ber que, sempre que me recordar de 
alguma coisa da minha infância, vou 
ter alguma memória associada a este 
local e às pessoas que cá conheci. Vou-

-me lembrar que foi no recreio dos cin-
co anos que parti o pé, dos jogos de 
corrente e do mata, das lutas de água 
na Quinta, das visitas de estudo e via-
gens de finalistas. Vou-me lembrar que 
passei por tanta coisa neste Colégio, 
felicidades e derrotas, sabendo que 
não trocava estes anos por nada.

Tal como Ricardo Reis, às vezes 
procuro viver moderadamente, não 
me envolvendo demasiado nas coisas 
para que a despedida seja de alguma 
forma mais fácil, mas foi inevitável não 
o fazer no Colégio, dado que, afinal 
de contas, andei cá quinze anos, tive 
aulas de piano do primeiro ao décimo 
segundo ano sempre com a mesma 
professora, andei na ginástica extra-
curricular durante dez anos, conheço 
muitos dos professores desde que sou 
pequenina. É um sentimento agridoce 
ter de abandonar um sítio que me aco-
lheu por tanto tempo, mas sei que fiz 
aqui amigos e memórias que levo co-
migo para o resto da vida.

Sobretudo nestes dois últimos 
anos, eu senti que as paredes do Co-
légio pela primeira vez já guardavam 
alguma nostalgia, como se também 

elas se estivessem a preparar para dar 
começo a uma nova era, para uma des-
pedida. Dei por mim a querer guardar 
certos pormenores, como a dificuldade 
em abrir a porta da sala quinze, ou ver 
a minha professora de História esque-
cer-se da sala em que tínhamos aula, 
os intervalos que passei na Quinta ou 
os intervalos do almoço em que com 
os meus amigos falei sobre tudo e so-
bre nada. É tão complicado tentar co-
locar quinze anos de memórias numas 
quantas frases. Mas ainda mais difícil 
é tentar exprimir o quão grata estou 
por ter tido a oportunidade de crescer 
num sítio assim. Grande parte do que 
aqui construí tornou-me naquilo que 
sou hoje e sei que parte de mim ficará 
sempre nas paredes deste Colégio. •

4018

Catarina
Marques
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Cheguei em 2011, não só a Portu-
gal, mas também ao que hoje chamo a 
minha segunda casa, o Valsassina. Mal 
sabia eu o impacto que esta, não só 
instituição, mas família, teria na minha 
vida. O meu percurso aqui recorda-me 
Saramago: “Os homens são anjos nas-
cidos sem asas, é o que há de mais bo-
nito, nascer sem asas e fazê-las cres-
cer”. Deparei-me, aqui, com múltiplas 
situações em que foram postos em 
questão os meus valores e alicerces 
e à prova a minha diligência. Valores 
e pilares estes que se foram talhando 
ao longo das minhas vivências, conci-
liando-se com a perpétua e incessante 
transmutação da minha pessoa.

Olho para trás e reconheço todos 
os momentos, bons e maus, que me 
moldaram na pessoa que sou hoje, e 
é com bastante orgulho que conto que 
acabo este meu percurso consciente 
de que não foram em vão todas as ho-
ras de estudo, todas as competências 
adquiridas, as relações criadas, todas 
as idas ao gabinete da coordenação. 
Pois atesto que, embora esteja “longe 
da perfeição”, o Valsassina trouxe à flor 
da pele o que de melhor havia em mim.

Conheci aqui os meus melhores 
companheiros que espero levar comi-
go para a vida, uma menção honrosa 
para o Cestelli e para o Barrote, que, 
apesar de termos brigado por ques-
tões que vemos hoje como fúteis, de 
me terem custado muitas idas “prá 
rua”, para a direção, e, uma ou outra 
vez, para a cantina trabalhar como 
castigo, sempre se mantiveram ao meu 
lado e sei que sempre lá estarão, pois o 
Valsassina sempre nos incutiu um sen-
tido de companheirismo e lealdade em 
que me revejo presente todos os dias.

O Valsassina não só aplica uma 
doutrina de vivência em comunidade e 
de altruísmo, como a fomenta nos seus 
alunos, despertando o nosso interesse 
e abrindo-nos as portas para projetos 
onde podemos ser mais e dar ao mun-
do um pouco de nós, desde conferên-
cias sobre os mais variados assuntos 
no mundo ao apoio de projetos edu-
cativos, culturais e de voluntariado. 
Um aluno Valsassina é sempre munido 
com os recursos para amadurecer den-
tro da esfera por si alcançável. 

Aqui não se aprende só Matemáti-
ca e Português, aqui adquirem-se va-

lores e ferramentas mais úteis para a 
vida do que a fórmula resolvente. Criei 
aqui um sentido de persistência e per-
severança face a qualquer obstáculo 
que se imponha à minha frente, apren-
di que só com trabalho árduo, sacrifí-
cios e consistência é que se atingem 
objetivos e patamares na vida, mais 
altos que qualquer sorte ou talento 
natural nos podem conferir, seja no 
contexto desportivo, pedagógico ou 
pessoal. Bem me podiam ter deixado 
desvanecer e cair para trás na minha 
ignorância, deixando-me seguir a vida 
e acabar aquém das minhas capacida-
des, mas, para os professores e para o 
Colégio, isso nunca é opção, pois têm 
sempre um espírito de ajuda, apoio e 
disponibilidade para qualquer aluno.

Parto daqui sentindo-me prepara-
do para enfrentar, superar e prosperar 
na minha vida, agradecendo a todos, 
desde o Sr. Luís ao professor Pedro 
Pereira, aos Diretores, por terem feito 
com que me transcendesse, ao longo 
destes anos, na pessoa que sou hoje 
de cabeça erguida. •

5224

Data de entrada no Colégio Valsassina
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Valente
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Foi uma longa jornada. Desde o 
dia em que entrei no Colégio até ao 
12.º ano percorri um caminho cheio 
de amizades, memórias e emoções. E 
agora, quando escrevo este texto, es-
tou a meio do meio último trimestre 
como aluno deste Colégio, e o meu 
coração não consegue aguentar mais 
esta explosão de sentimentos, alguns 
até contraditórios. O meu coração não 
consegue decidir se está feliz por estar 
quase a terminar o 12.º ano ou tris-
te por ter de se despedir de um lugar 
onde passei tanto tempo e a que agora 
fica difícil dizer adeus. 

Eu ainda me lembro de quando 
estava no segundo ciclo, e todos nós 
sonhávamos em um dia, finalmente, 
chegar ao tão sonhado 8.º ano, o ano 
da nossa primeira tarde livre, mas ago-
ra, cinco anos depois do 8.º ano, esse 
sonho parece-me algo insignifican-
te. Entrei neste Colégio no 5.º ano e 
lembro-me perfeitamente daquele dia 
como se fosse ontem, eu estava com 
medo porque tinha acabado de me 
mudar de uma escola no Algarve para 

Lisboa e, por isso, não conhecia nin-
guém e eu estava com receio de não 
conseguir adaptar-me. Mas, felizmen-
te, os meus colegas de turma queriam 
conhecer-me e rapidamente consegui 
adaptar-me bem na escola. Ainda me 
recordo de quando jogávamos futebol 
lá em baixo no campo, de quando jo-
gávamos à “parede”, e de quando os 
alunos mais velhos disputavam o cam-
po connosco, de quando jogávamos à 
apanhada porque alguém perdia a bola 
de futebol, recordo-me de todos estes 
momentos que passei na escola. Vários 
anos se passaram, tudo mudou, desde 
as turmas, os colegas, os professores 
e até a escola mudou. E, quando olho 
para trás e tento relembrar o “eu” de 
antes, vejo uma pessoa totalmente di-
ferente do “eu” de agora. Passei uns 
oito longos anos aqui no Colégio, eu 
ri, chorei, fiquei irritado, tive medo. 
Aconteceram tantas coisas que nem 
consigo explicar. E, agora, quando olho 
para o Colégio, vejo-o quase como a 
minha segunda casa, um lugar onde 
passei milhares de horas, onde fiz di-

versos amigos, onde construí várias 
memórias. Tudo isto torna a minha 
despedida do Colégio algo ainda mais 
doloroso. No entanto, espero que isto 
não seja um “adeus”, e sim que possa 
ser um simples “até já”. •

5353

Data de entrada no Colégio Valsassina
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Xia
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Do Valsassina guardo muito mais 
do que apenas memórias, guardo 
quem sou hoje e cada ato até ao mo-
mento de escrever este texto.

Foi aqui que aprendi o verdadeiro 
significado de conceitos como a ami-
zade e o amor-paixão. Todos sabemos 
que nem sempre tudo corre bem, mas 
foram poucos esses momentos nos úl-
timo anos e deles guardei aprendiza-
gens, aprendi a perdoar e tornei-os em 
algo positivo.

No Valsassina, dei o primeiro pas-
so para um futuro de serviço público, 
como Presidente da Associação de Es-
tudantes. Lamento não ter feito mais, 
mas este ano atípico não o permitiu. 
Apesar de tudo o que nos foi tirado no 
final desta longa jornada de 15 anos, 
guardo, também, as memórias de dois 
dias de campanha, dos melhores da mi-
nha vida. Mas o Valsassina, para mim, 
não foi apenas feito de momentos ou 
de estudos. Ao Valsassina associo ros-
tos que me marcaram: Sr. Joaquim, 
Sr. Paulo, as meninas do bar, Helena, 
Sónia, Susana, Sr. Luís, Sr. António, Sr. 

Miguel, as meninas Hermínia, Graça e 
Filomena e as Senhoras Ana, Filomena 
e Zica.

Aprendi aqui um novo conceito 
do que é ser professor, pois encontrei 
amigos, pessoas em quem posso con-
fiar e com quem posso até partilhar 
uma gargalhada. Posso mesmo dizer 
que levo alguns pelo mundo “numa 
mala qualquer” (“George”).

As memórias ficam nestas paredes 
com cacifos azuis, as amizades levo-
-as comigo, os rostos ficam gravados 
no nome do Colégio. Mas, Valsassina, 
aviso já que isto não é um Adeus, é um 
Até Logo. •

5977

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2016 —

diogo
Campos

Queridos alunos do 12.º3, fiz parte do vosso percurso escolar em pelo 
menos dois anos. Tive a sorte de poder assistir ao vosso crescimento  na 
minha disciplina, mas também de poder partilhar convosco muitos risos e 
gargalhadas. 

Quero que se recordem daqueles momentos em que iniciávamos um 
novo capítulo e em que eu ouvia, em tom de pânico,  “Professora, nunca va-
mos conseguir resolver isto”. Todos passaram por esta fase e, após algumas 
aulas de envolvimento com os conteúdos, riam e diziam “Afinal, até não é 
assim tão complicado”.  Este processo mostrou-vos que o impossível só o é 
para quem não tenta e que com esforço e trabalho é sempre possível alcan-
çarem os vossos objetivos.

Espero que levem convosco não só os ensinamentos, mas também as 
amizades e as histórias que construíram neste Colégio. Desejo-vos a maior 
das sortes para a próxima fase!

Sílvia lopes
Professora de Matemática
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Estou no Valsassina há 15 anos, 
como tal fiz muitas amizades e conheci 
muitas pessoas de que gostei, e gosto, 
e levarei comigo para o resto da vida. 
Não serão apenas pessoas que levo 
comigo nos meus anos de Valsassina, 
são também valores importantíssimos 
que levo, como a ambição e a persis-
tência. Estes anos maravilhosos que 
passei no Valsassina devem-se às pes-
soas com quem os passei: em primeiro 
lugar, a Inês Nicolau, a minha primeira 
melhor amiga durante a pré-primária. 
Depois, o meu primeiro melhor amigo 
durante a primária, o Miguel Eça. Tor-
námo-nos melhores amigos porque jo-
gávamos o mesmo jogo do Pokémon, e 
a partir daí começou uma grande ami-
zade. Nós divertíamo-nos muito, um 
de nós começava a rir, depois o outro 
começava a rir e passávamos tardes 
assim, e até à data somos grandes ami-
gos. Também não me posso esquecer 
de um dos meus grandes amigos de 
infância, o Pedro Oliveira, muitas ho-
ras passadas em casa dele a fazer 1001 
coisas, e até hoje um grande parceiro 
de jogos. No 2.º Ciclo, tornei-me me-
lhor amigo do João Gomes (o júnior, se 

não era um bocado estranho) e ainda 
hoje é um dos meus melhores amigos, 
é uma pessoa com quem posso sem-
pre contar, esteve sempre lá para mim. 
Obrigado por seres quem és, mesmo 
que metas ketchup na massa. 

Chegando agora ao 3.º Ciclo, hou-
ve uma transição grande, deixei de es-
tar na mesma turma de sempre, e foi 
também uma fase de rebeldia, apanhei 
a minha primeira falta disciplinar, e 
muitas depois dessa, as aulas duravam 
cerca de 30 minutos, e os professores 
começaram a “odiar-me”, mas, sendo 
sincero, foi dos anos em que me diver-
ti mais no Valsassina. Uma das muitas 
razões pelas quais ia para a rua, pelo 
menos no sétimo ano, eram as conver-
sas que tinha durante as aulas com a 
Teresa Cortesão (tiveram me pôr so-
zinho numa carteira no meio da sala), 
que certamente facilitaram a minha 
transição para esta turma. E uma das 
melhores pessoas que conheci até 
agora e que também me ajudou muito 
nesta transição foi o Federico Cestel-
li, uma das pessoas que mais me tor-
nou na pessoa que sou hoje, éramos 
inseparáveis, tínhamos um sentido de 

humor muito semelhante e é uma das 
amizades que eu mais estimo. 

Chegando ao Secundário, forta-
leci algumas amizades e criei outras 
novas. Conheci o Manuel Santos e o 
Fabio Studart. E reforcei muitas amiza-
des como a do grande Pedro Gaspar, 
mais do que um homem, um SENHOR. 
Agradeço também muito a amizade da 
Matilde Marvão que fez de psicóloga, 
e a Sofia Amaral que me aturou duran-
te um ano inteiro (não é fácil). Agra-
deço também ao Gustavo Gomes e à 
Joana Bugalho por quase irem para a 
República Checa comigo, e à Mariana 
Fonseca, por ser a única pessoa que 
vou ter em Inglaterra. Por fim, agrade-
ço o acaso que me pôs no Valsassina e 
me permitiu fazer parte desta maravi-
lhosa família (e aos meus pais, porque 
estudar lá em baixo sai mais barato). •

4067
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Em setembro de 2016, saí de casa 
com as malas cheias. Levava roupas, 
documentos e, principalmente, insegu-
ranças. Atravessei o Atlântico e aterrei 
numa Quinta. Felizmente, a Quinta das 
Terezinhas não tinha apenas um Colégio. 
Tinha uma casa. O Valsassina tornou a 
minha nova realidade um sonho. Aqui, 
aprendi imenso e conheci pessoas que 
mudaram a minha vida.

Enquanto passeava por Lisboa, em 
dezembro de 2015, para escolher um 
lugar para morar e um Colégio para es-
tudar, visitei três escolas. Porém, no mo-
mento em que pus os pés no Valsassina 
e desci a lendária rampa, tive logo uma 
intuição: 

É aqui que quero estudar. E não po-
dia estar mais certo.

Nove meses depois, não de gestação, 
obviamente, okay, essa foi bem fraca, 
mudei-me de forma definitiva. O nono 
ano foi um turbilhão de novidades, feliz-
mente numa turma em que quase todos 
também se sentiam da mesma forma. 
Isto aproximou-nos, e conheci pessoas 
cuja amizade levo até hoje, como o gé-
nio do Luís Fonseca, também conhecido 
como futuro Bill Gates. Porém, após inú-
meros almoços na escola, em que fazía-
mos o típico programa de sentar no cam-
po de futebol e assistir aos treinos, fiz 
amizade com quem já era Valsassina há 

muito tempo. Sofia, Matilde e Mariana, 
hoje minhas melhores amigas, eram mui-
to simpáticas na forma como riam quan-
do não percebiam o que eu queria dizer. 
Durante um ano inteiro. Mas enfim. Do 
nono ano, a memória pela qual tenho 
mais carinho foi no jantar de finalistas, 
onde havia cartas coladas numa parede 
com o nome de cada aluno, para que as 
pessoas deixassem pequenas mensa-
gens. Ao longe, eu achava que a minha 
estava vazia. Fiquei muito comovido 
quando, antes de ir para casa, vi a minha 
cartinha cheia de papéis, que guardo até 
hoje. Senti uma enorme felicidade e um 
pequeno suor nos olhos quando li o que 
lá estava escrito.

No Secundário, arrisco dizer que vivi 
os melhores anos da minha vida. Entre 
milhões de idas ao bar, jogos de ma-
traquilhos, almoços, jantares, passeios, 
praias, festas e encontros para cozinhar 
(husband material, pensem nisso), co-
nheci pessoas como o Cestelli, a Letícia, 
a Flora, o Gustavo, o Iria, o Gaspar, o Go-
mes, a Rita, a Bugalho, o Valente, o Eça, 
o Cabral, o Barrote, entre tantos outros 
que dá dó não poder pôr aqui pensando 
no quão entediante deve estar a ser para 
o leitor. Desculpe. Mas é difícil pôr em 
palavras a riqueza daquilo que vivi com 
aqueles que conheci neste Colégio, e a 
admiração que tenho por essas pessoas. 

Percebi também que, para espanto geral, 
é possível fazer amizades genuínas com 
professores, não circunscritas ao am-
biente escolar. Prova maior disso foram 
os quizes, tanto no “Entre nós” às quin-
tas-feiras, quanto nos dias da escola, 
onde me senti realmente amigo de vá-
rios professores, tanto os que me deram 
aulas quanto outros dos quais nunca fui 
aluno. Poder ver a vertente humana des-
sas pessoas que são tão rígidas connos-
co (para o nosso bem, gosto de acreditar) 
traz uma leveza enorme. 

Por último, considero relevante falar 
também daquilo que aprendi aqui. Por 
favor, não vá embora, serei breve. Nesta 
casa, para além da infinitude de projetos 
e apresentações e testes que fizemos, 
que, fatalmente, admito que tiveram o 
seu valor, fomos ensinados sempre a 
pensar no outro, seja à nossa frente ou 
do outro lado do planeta. Somos incen-
tivados a cuidar do ambiente, dos menos 
favorecidos e daqueles que amamos. Esta 
consciência é fundamental naquilo que o 
Valsassina realmente deseja, e toma inú-
meros esforços em ensinar. Que é permi-
tir que cada criança que por aqui passa se 
torne um bom cidadão, se torne uma boa 
pessoa. E, felizmente, tenho a certeza que 
conseguiu cumprir o seu propósito. •

6016

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2016 —

Fábio
Studart
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Foi no Valsassina que parti a cabeça 
duas vezes. A primeira tentativa, realizada 
pelo meu colega João Reis, não foi intencio-
nal, acontece que o colega que ele estava a 
tentar magoar era um rapaz ágil e, quando a 
criança irritada lhe atirou um cubo de madei-
ra, este rapaz agachou-se duma forma que 
deixaria o Professor Nuno Galvão orgulhoso, 
o que fez com que o cubo não o atingisse 
a ele, mas sim a mim, em cheio na testa (de 
longe a melhor memória do infantário). Após 
partir a cabeça não uma, mas sim duas ve-
zes, este rapaz a que na altura chamavam de 
“Fed” decidiu que era um verdadeiro “Ma-
cho Man” e então juntou-se a um grupo de 
pequenos bandidos, entre os quais se en-
contravam nomes destacáveis como David 
Valente, Gonçalo Brito e Guilherme Freitas. 
Este grupo de crianças de 9 anos conseguiu 
o enorme feito de ser o primeiro grupo do 
primeiro ciclo a ser chamado ao gabinete do 
Dr. João por razões disciplinares (por favor, 
não investiguem a veracidade da minha afir-
mação). 

Nesse mesmo ano, o meu pai faleceu e 
a primeira pessoa a consolar-me após a Pro-
fessora Carla Alvarenga e a coordenadora 
Becas foi o Dr. João que se mostrou uma 
pessoa de dignidade enorme e me ajudou 
muito. A professora Carla comoveu-se com 
a minha situação, pois também tinha perdido 
o pai recentemente, e foi esta a primeira vez 
que senti uma conexão emocional com uma 
professora. Nesta fase difícil, entraram aque-

les que considero os meus primeiros amigos 
adultos: o Sr. Luís e o Sr. Paulo, estes dois 
ávidos benfiquistas formaram-me como pes-
soa com a sua ajuda e apoio. 

Passando à frente um infeliz ano fora do 
Valsassina, o rapaz agora apelidado de “Fe-
dex” entrou de novo em força no Colégio, no 
sexto ano e conseguiu uma nova proeza de 
ir ao gabinete do coordenador Luís Claro não 
uma, não duas, mas três vezes só na primeira 
semana de aulas. 

Do meu caminho no Valsassina, é impos-
sível não destacar os professores sobre quem 
gostaria aqui de partilhar histórias, mas não 
tenho espaço. Recordo-me de vários momen-
tos com os professores Pedro Gordalina, Mi-
guel Pombeiro, Nuno Galvão, António Barata, 
José Rainho, João Gomes, Pedro Pereira, as 
professoras Maria da Luz, Graça Luís, Isabel 
Viola, Joana Baião, Andreia Luz, Patrícia Avões, 
Cláudia Viana, Ana Teresa Moutinho, Ana Viei-
ra, Patrícia Castela, Daniela Morais, Ana Paula 
Barrocas. A todos gostaria de agradecer.  

Foi também no Valsassina que, pela pri-
meira vez, gostei de alguém sem saber por-
quê, sem perceber por que não conseguia 
parar de pensar nesta pessoa, sem perceber 
porque ia à escola só para vê-la, a essa pes-
soa eu digo: Obrigado, Matilde, obrigado por 
me suportares como sou, obrigado por não 
fugires de mim quando falo com estranhos 
na rua, obrigado por dançares comigo mes-
mo quando não queres, obrigado por fingi-
res que não danço mal, obrigado por faze-

res figuras tristes comigo sem te importares 
com as opiniões dos outros, obrigado por me 
distraíres durante a aula, obrigado por ires 
andar de bicicleta comigo e por tanta outra 
coisa que não quero escrever para não cho-
rar pela oitava vez hoje.

Todos estes anos passados no Valsassina 
serão algo que irei contar aos meus filhos (se 
alguém for estúpido o suficiente para os ter 
comigo) e aos meu netos, são algo que mol-
dou a pessoa que sou hoje e que irei ser no 
futuro, histórias que nunca me irei fartar de 
contar, histórias que não posso contar aqui 
porque ainda sou aluno do Colégio e quero 
manter-me aluno do Colégio, memórias ines-
quecíveis e pessoas fascinantes. Durante a 
minha estadia, perdi um membro muito im-
portante da minha família, mas ganhei muitos 
mais que espero continuar a ver regularmen-
te. 

Haverá sempre um dia que será sagra-
do, um dia que trará memórias e vivências 
de volta, trará o frango no churrasco, trará 
um quiz do professor José Rainho e um jogo 
de pais e filhos, espero voltar um dia com os 
meus filhos, espero correr pelo relvado da 
Quinta outra vez, espero rir e dançar no pá-
tio da rádio, espero ver o Sr. Joaquim perto 
dos torniquetes com um sorriso e que ele 
me diga “Bom dia, Sr. F”, espero dar um pas-
sou-bem ao Sr. Luís e espero vê-los a todos 
com um sorriso por estarem todos juntos e 
por fazerem parte desta enorme e especial 
família Valsassina. •

4367

Federico
Cestelli

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2008 —
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Ingressei no Colégio Valsassina no 
Ensino Secundário, após muitos anos 
num colégio familiar, de muito menor 
dimensão. Naturalmente, nos primei-
ros dias, a apreensão era muita e o re-
ceio de ter dificuldades de integração 
quer a nível social, quer a nível acadé-
mico, era ainda maior. O facto de estar 
integrada numa turma (10.º 1B) com 
apenas dois elementos do género fe-
minino, um dos quais eu, agravava este 
receio.

Recordo-me de quão nervosa es-
tava porque apenas mudei de escola 
uma vez, e foi quando tinha 6 anos, 
mas, com o passar dos dias, percebi 
que ia conseguir ser feliz ali, que aque-
le era o espaço certo para mim. Ainda 
me lembro da minha primeira intera-
ção com alguns dos professores, de es-
tar a cantar com as minhas amigas no 
balneário, antes das aulas de Educação 
Física, e de passar o intervalo todo na 
fila do bar, sendo que algumas vezes 
nem consegui comprar o que queria. 
Estes são alguns momentos que me 
marcaram e vão ficar sempre comigo.

Contudo, ao recordar agora esses 
primeiros dias, compreendo como foi 

fácil e rápida a minha integração e 
como foi decisivo o papel de todos os 
intervenientes – colegas, professores, 
pessoal administrativo, coordenado-
res, direção, enfim toda a nossa comu-
nidade. Sim, agora também é a minha 
comunidade.

De facto, o espírito de entreajuda 
entre colegas e o convívio aberto com 
outras turmas, proporcionado pelo 
amplo e agradável espaço físico, con-
tribuíram para ter estabelecido laços 
de amizade fortes que, acredito, serão 
vitalícios.

A disponibilidade dos professores 
aliada ao seu grau de extrema exigên-
cia (no sentido positivo) motivaram-
-me para querer exceder as minhas 
capacidades e desejar obter cada vez 
melhores resultados.

Os coordenadores e a direção do 
Colégio demonstraram sempre huma-
nismo e uma preocupação genuína 
com o nosso bem-estar.  Esta atitude 
solidifica o nosso sentido de pertença 
e faz-nos sentir que a nossa individua-
lidade é tida em consideração. Não so-
mos apenas mais um aluno. Temos um 
nome, uma identidade.

Por fim, realçar também a cortesia 
e a eficiência dos serviços académicos 
e de toda a equipa de suporte ao Colé-
gio que contribuíram para evitar pesa-
delos burocráticos que, por vezes, aca-
bam por afetar a nossa experiência. Ao 
contrário, quer presencialmente, quer 
online, as nossas interações foram fa-
cilitadas e eficazes.

Estou certa de que guardarei eter-
namente preciosas memórias des-
tes meus três anos como aluna desta 
grande instituição da qual me orgulho 
muito de ter feito parte. 

Espero que os valores desta comu-
nidade perdurem e que possam marcar 
muitos mais alunos no futuro. 

Até sempre e obrigada por tudo. •

6333

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2017 —

Filipa
Fernandes
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“Bom dia, vamos lá então começar…”, esta foi a frase mais ouvida pelos 
meus alunos (desculpem os meus colegas o abuso deste possessivo), ao 
longo destes últimos três anos pela minha voz, em dias de calor, frio, e, em 
muitos deles, com inúmeras preocupações que ficavam à entrada dos torni-
quetes no portão principal do Colégio.

“Então, vamos lá começar” a escrever um pequeno texto, de pequenas e 
simples palavras, antes de tudo queria agradecer aos alunos da turmas do 
12.º 1A e 12.º 1B a forma como tornaram esta minha profissão cada vez 
mais aliciante, conseguimos chegar ao fim de um ciclo desta vossa etapa da 
vida, e não houve Covid-19 que resistisse à vossa vontade de aprender e de 
quererem ser os melhores dentro dos melhores. Foram três anos de altos e 
baixos, a todos os níveis, mas que penso que para todos foram gratifican-
tes, não vou escrever sobre as nossas recordações em sala de aula, pois 
estas vão ficar sempre marcadas em cada um de nós, desejo apenas que 
continuem a ser exigentes, rigorosos e lembrem-se de que não há limites 
em termos de aprendizagem. Felicidades exponenciais, deste vosso amigo, 
Luís Carvalho.

Luís Carvalho
Professor de Matemática

O meu primeiro ano como uma alu-
na Valsassina foi de adaptação, foi um 
ano em que tive de enfrentar muitos 
obstáculos e angústias, num país novo, 
no meio de uma cultura diferente e, 
apesar de ser a mesma língua, uma 
outra variante. Foram momentos difí-
ceis, mas que hoje, depois de três anos 
no Colégio, posso dizer que valeram a 
pena. Aos poucos eu fui conhecendo 
pessoas e deixando que me conheces-
sem também, fiz amizades incríveis e 
construí memórias inesquecíveis, que 
eu vou levar para a vida. É triste que 
os nossos últimos momentos no Colé-
gio sejam condicionados pelo distan-
ciamento social, mas as histórias que 
ficaram marcadas foram aquelas que 
nos possibilitaram adquirir uma nova 
conceção de amizade, respeito e dis-
ciplina, e que contribuíram para a nos-
sa formação tanto académica, quanto 
pessoal. •

6335

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2017 —

Flora Salem



Data de entrada no Colégio Valsassina
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Quinze anos é muito tempo e re-
cordar que passei esses anos neste 
Colégio traz-me lembranças de todo o 
tipo, seja na infantil, na primária ou, já 
mais velho, no Secundário.

Em primeiro lugar, lembro-me por 
exemplo, de quando conheci o Pedro 
Oliveira e o Diogo Gomes. Foi num 
dos meus primeiros dias na infantil e 
eu ainda não conhecia ninguém, esta-
va no portão e uma bola foi ter comigo, 
eu apanhei a bola e dei-a a um meni-
no que a veio buscar, esse rapaz era o 
Diogo Gomes, eu perguntei-lhe se po-
dia jogar com eles e ele disse que sim, 
então, eu fui e quando chegámos onde 
ele e outros estavam a jogar à bola ele 
apresentou-me o Pedro depois de lhe 
ter  dado uma “chapada”, e foi aí e as-
sim que me tornei amigo deles.

Recordo-me também de outros epi-
sódios. Por exemplo, das muitas vezes 
em que eu e um amigo meu chamado 
Guilherme Freire éramos chamadas 
pela auxiliar, se não me engano o nome 
da senhora era Luísa, pois sempre che-
gávamos atrasados para almoçar. Como 
estava sempre fila, nós ficávamos a 
brincar, ao invés de ir almoçar, então ti-

nham de ir lá sempre chamar-nos, falar 
connosco, e, para piorar, nós demorá-
vamos horas para almoçar, então, era 
costume chegarmos atrasados às aulas.

Em terceiro lugar, quero destacar 
algo que consegui e que é o sonho de 
muitos alunos do Colégio: vencer a 
“Valsassina League”! Vencer a “Valsas-

sina League” dá uma sensação de so-
berania, já que estás na melhor equipa 
do Colégio.

Escolhi estas três lembranças que 
tenho no Colégio por serem de di-
ferentes momentos da minha vida e 
porque são lembranças felizes, mas a 
verdade é que há bem mais. •

4125

Francisco
Antunes

Aos meus alunos,
Somos aqueles com quem nos cruzamos, num momento específico, 

aleatório, e, contudo, determinante! E, a partir desse momento, o nosso 
caminho é já outro! Somos uma delicada filigrana de fios onde, subtilmente, 
se vai entrelaçado o que depende de nós, do que fazemos com o que cada 
dia nos traz e daqueles com quem nos cruzamos, de forma efémera e casual 
ou mais intencional e duradoura, enquanto vamos deixando, também, nos 
outros as marcas da nossa passagem pelas suas vidas, do Encontro. 

E assim entramos na vida uns dos outros, sem percebemos, muitas ve-
zes, a importância e a beleza deste encontro... 

Quero que saibam o quanto vos admiro, e este ano letivo confirmou a 
vossa fibra, que é com emoção que olho para vocês e vejo jovens adultos 
a dar mais um passo na direção dos vossos sonhos e planos e, sobretudo, 
porque tiveram ainda que aprender a viver, e estão ainda a viver, aquele que 
terá sido um dos maiores desafios das nossas vidas. Aprenderam, de forma 
brutal e, apesar dos planos, o que é o imprevisto! Contem sempre com ele!

Um enorme abraço cheio de gratidão,

Maria da luz Fernandes
Coordenadora do 3.º Ciclo
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Cheguei ao Valsassina no meu 9.º 
ano, vinha da Suíça, onde vivi 8 anos e 
não fazia a mínima ideia de como iria 
ser o meu percurso no Colégio. Embo-
ra tenha passado uma parte da infância 
em Portugal, andava numa escola nos 
arredores de Lisboa e o Colégio Val-
sassina era completamente novo para 
mim. Vinha habituado a andar numa 
escola completamente impessoal e 
bastante oposta àquilo que eu percebi 
ser o Valsassina para muitas pessoas: 
uma casa. Também me confrontei com 
uma mentalidade diferente em muitos 
aspetos e que ainda hoje nem sempre 
me faz sentido, no entanto, ter passa-
do 4 anos no Valsassina ensinou-me a 
encarar certas situações de outra ma-
neira, ainda que eu permaneça o mes-
mo.

No Valsassina cresci e foi graças 
aos meus colegas, aos meus professo-
res e ao Colégio em si. O meu percur-
so no Secundário mostra isso mesmo, 
pois no 10.º ano tinha o Inovar cheio 
de vermelho, não tinha qualquer em-
penho. Porém, neste último ano do Se-

cundário, consegui entrar no Quadro 
de Honra e mostrar aquilo de que sou 
realmente capaz, mesmo sem deixar 
de ser como sou. Em termos de notas 
só me posso agradecer a mim próprio, 
mas o que sempre disse aos meus ami-
gos é que nunca entraria no quadro de 
honra “porque mesmo se tiver as notas 
necessárias, nunca me vão dar o com-
portamento também”. Estava engana-
do. Isto deve-se aos professores que 
confiaram e depositaram fé em mim, 
mesmo que até possa ter sido algo di-
fícil em algumas alturas.

No Valsassina também fiz muitas 
amizades importantíssimas e mesmo 
pelos que estão cá “desde que nasce-
ram” senti-me sempre incluído. Vou ter 
saudades dos intervalos passados na 
fila do bar em que não havia qualquer 
distância social, das conversas sobre a 
bola com o Sr. António, da “Valsassina 
League” que me orgulho de ter venci-
do e até das aulas de Educação Física 
a jogar vólei.

Neste período de quarentena não 
posso dizer que não gostei das aulas 

on-line, pois seria mentira. Foi único 
poder aprender a calcular números 
imaginários deitado na cama ou ter 
aulas de economia a almoçar. Também 
foi ótimo ver as faltas todas a serem 
justificadas sem fazer nada e poder re-
ver o vídeo da aula quando não estava 
atento. Mas não queria acabar a esco-
laridade assim. •

6099

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2016 —

Francisco
Fernandes
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Cheguei ao Colégio Valsassina há 
pouco tempo, vivi alguns momentos 
bons, outros menos agradáveis, po-
rém, guardei várias memórias que nun-
ca irei esquecer.

Cheguei à escola sem conhecer 
quase ninguém, nos primeiros dias foi 
difícil, mas rapidamente me integrei e 
fiz várias amizades.

Muitas dessas se devem a ter en-
trado na escola com o joelho partido, 
logo era normal o pessoal chegar ao 
pé de mim e perguntar se estava tudo 
bem. Essas perguntas começaram a 
criar temas de conversa e facilmente 
conheci várias pessoas com quem falo 
quase todos os dias.

Na verdade, os meus valores e 
ideias foram trazidos de fora, pois, na 
minha opinião, esses valores são cria-
dos quando somos mais novos e, como 
só cheguei ao Colégio no Ensino Se-
cundário, já os trouxe comigo.

A primeira coisa que me chamou 
mais a atenção na escola foi o facto de 
os professores se preocuparem muito 
com os alunos, com a sua evolução e 
sempre estarem dispostos a ajudá-los 
como podem, ao contrário de muitas 
escolas.

Concluindo, aprendi muito nesta 
escola e irei sempre recordar estes três 
anos para o resto da minha vida. •

6354

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2017 —

Francisco
Silveira
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O meu progresso académico no 
Valsassina acaba aqui, mas a minha 
ligação ao Colégio não. O Colégio vai 
sempre estar presente dentro de mim, 
devido a todos os valores que me deu 
e a tudo aquilo que as pessoas me 
transmitiram e deram ao longos dos 
anos. Infelizmente, a minha passagem 
por este Colégio acabou de forma in-
grata, pois não me consegui despedir 
de forma digna, nunca mais vou ver 
aqueles corredores cheios de miúdos 
a ir contra nós, nunca mais vou ficar 
um intervalo na fila do bar, tudo isto 
acabou de um momento para o outro.

Acabou de forma ingrata, mas não 
triste, admito que, por muito que eu 
reclame, vou ter muitas saudades. Sau-
dades de tudo (até dos testes de Ma-
temática). O Valsassina será sempre a 
minha segunda casa.

Tenho bastantes memórias da mi-
nha passagem por este Colégio, por 
exemplo, as idas à Quinta quando es-
tava na primária é algo que nunca es-
quecerei. Ou os dias de campanha para 
a associação de estudantes, pois são 
momentos em que o Colégio ganha 

outra vida. Os intervalos com os meus 
amigos, as conversas com os profes-
sores e funcionários, que, no fundo 
são nossos amigos também, e sempre 
foram essenciais. O Valsassina deu-me 
uma família, deu-me amigos para a vida 
toda, sem qualquer dúvida, e, ao longo 
destes 15 anos, deu-me memórias que 
nunca esquecerei.

Obrigado, Valsassina! •

4033

Frederico
Pinheiro
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Este podia ser um daqueles textos 
muito emocionais, que quando se leem 
chora sempre alguém, mas não vai ser. 

Entrei no Valsassina aos 5 anos. 
Lembro-me de os meus pais estarem 
a falar com a respetiva coordenadora, 
e de eu estar com demasiada vergonha 
para também entrar, pelo que fiquei, 
feito parvo, do lado de fora, à espera. 
Lembro-me também de ter rebentado 
com uma mangueira (no verão havia 
“banhos de mangueira”), e de a seguir 
me ter ido esconder, saindo do meu 
“esconderijo” com o maior descara-
mento possível para um rapaz de 5 ou 
6 anos, fingindo que não era nada co-
migo. Como é óbvio descobriram logo 
que era eu o culpado.

Quando depois passámos para a 
primária, o meu comportamento não 
era, dito de forma simpática, o me-
lhor. Os professores provavelmente 
desesperavam comigo, e a isso ainda 
se juntava o facto de, por vezes, eu 
responder (nunca de forma (muito) mal
-educada) um bocado mal. Isto até ao 
quarto ano. Nesse ano, a nossa profes-
sora repreendeu uma parte (em que eu 
estava) da turma, de tal forma que a 

partir desse dia eu fui um aluno (quase) 
exemplar.

Depois veio o segundo ciclo, onde 
nós achávamos que ter aulas até à uma 
e meia era penoso, porque “nós temos 
fome, e falar de comida a estas horas 
não dá” (alguém provavelmente disse 
isso nessa altura). 

A grande “novidade” desse ciclo 
eram os exames. Os professores pas-
savam o ano a alertar-nos (e com razão) 
para o quinto mês, porque “este ano os 
exames são em maio”. Nessa altura eu 
não percebia qual era o problema de 
os exames serem em maio, só pensava: 
“E depois? Estudamos para maio e não 
para junho. Qual é o problema?”. Mas, 
naquela altura, os exames de Mate-
mática pediam somas de frações, que 
hoje fazemos na calculadora, e os de 
Português tinham perguntas para ana-
lisar frases, e não “mamutes textuais”, 
como hoje em dia. 

Depois, do sétimo ao nono, para 
além de aulas de Matemática em que 
apareciam triângulos com vinte lados, 
existiam também os clássicos duelos 
sobre quem é que jogava melhor fu-
tebol, não esquecendo algo de que li-

teralmente me estou a esquecer neste 
momento.

Passando para o Secundário, de-
vem existir imensos momentos que 
realmente são engraçados e repletos 
de humor, mas que provavelmente não 
têm uma linguagem adequada para 
este texto.

Agora é aquele momento em que 
se faria um resumo do percurso no 
Colégio, fazendo-o de tal forma que se 
torna excessivamente emocional, mas 
já disse no início deste texto que não 
o vou fazer. E, deste modo, termina-se 
um texto. •

4383

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2008 —

Guilherme
Freitas



Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2005 —

4101

CO
LÉ

G
IO

 V
A

LS
A

SS
IN

A
pá

gi
na

 6
3

Experiência, conhecimento, feli-
cidade, amizade, disciplina, gratidão. 
Estas poucas palavras conseguem re-
sumir o meu grande percurso pelo Val-
sassina.

Passaram-se 15 anos… Agora, 
quando olho para trás, parece que 
passou tudo num instante. Teresa é o 
nome da minha primeira professora no 
Jardim de Infância que me acompa-
nhou durante os dois primeiros anos. 
Lembro-me de chegar sempre a meio 
da aula das 16 horas porque tinha es-
tado a dormir (sim, na altura podíamos 
dormir a sesta nos tempos de aulas). 
Nos anos seguintes aprendi a ler, a es-
crever, a fazer contas com professoras 
de que também nunca me vou esque-
cer. Na verdade, nunca desgostei de 
nenhum professor, aliás até convidei 
uma professora para jantar comigo 
uma vez, todos são diferentes, todos 
têm diferentes maneiras de ensinar, no 
entanto, todos têm o mesmo objetivo, 
que é ajudar ao máximo todos os alu-
nos.

Irei sempre recordar-me das me-
lhores tardes durante o segundo e 

terceiro ciclo. Era nessa altura que nos 
tornávamos “rebeldes”. Atirávamos 
balões de água uns aos outros quan-
do, supostamente, era proibido. Íamos 
brincar para o recreio da pré-primária 
depois do estudo porque era o lugar 
onde tinha divertimentos para brin-
carmos. E, quando víamos o senhor 
Paulo ou o senhor Pedro a aproxima-
rem-se, começávamos logo a correr. 
Muitas vezes éramos apanhados e lá 
tínhamos de levar um sermão do coor-
denador, no entanto, no dia seguinte 
voltávamos a fazer as mesmas coisas. 
Agora que penso, sempre considerei 
o Senhor Paulo e o senhor Joaquim 
como os meus tios, porque foram eles 
que tomaram conta de mim desde pe-
queno. Eram eles que me faziam com-
panhia e que me contavam histórias 
quando era o último aluno a sair da 
escola.

Foi no Valsassina que conheci os 
meus melhores amigos, foi o Valsas-
sina que construiu as bases da minha 
vida, foi o Valsassina que me deu os 
melhores métodos de estudo que po-
deria ter. Foi no Valsassina que passei 

os meus melhores tempos da minha 
curta vida. Foi por causa do Valsassina 
que me tornei no que sou hoje.

Sei que nós, os alunos, estamos 
sempre a reclamar da escola. Mas, na 
verdade, pelo menos eu, sei que vou 
ter muitas saudades. Posso assegurar 
que a escola foi a minha segunda casa. 
Foi ela que me preparou para o meu 
futuro. •

4015

Guilherme
luís
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Quando entrei no Valsassina, como 
qualquer criança de 10 anos, nem pen-
sava no fim... estava tão longe! Agora, 
8 anos depois, o fim é inevitável e che-
gou de repente. Quando me pediram 
para escrever este texto e selecionar 
momentos que se destacassem ao lon-
go destes anos, fiz uma retrospetiva 
do tempo que passei no Colégio e, por 
algum motivo, não me vinha à cabe-
ça o mais marcante... até que caio em 
mim e percebo que o Valsassina para 
mim não é um conjunto de momentos, 
pois, quer eu queira quer não, a expe-
riência Valsassina é a minha vida e foi 
lá que cresci mais como pessoa, onde 
desenvolvi a minha personalidade.

Entrei no colégio no 5.º ano e, logo 
nessa altura, os meus colegas integra-
ram-me muito rapidamente, o que, 
tendo em conta que muitos se conhe-
ciam desde os seus 5 anos, me deixou 
admirado. A entrada no Valsassina foi 
muito marcante para mim, visto que 
eu tinha vindo de uma escola onde 
tinha passado os últimos quatro anos 
da minha vida e tinha medo das ami-
zades que ia ter de formar nesta nova 
etapa, mas a verdade é que consegui-

ram substituir as que perdi. Para minha 
alegria, estas novas amizades conse-
guiram superar as antigas e acabaram 
por me marcar mil vezes mais na minha 
vida do que eu alguma vez imaginei. 

O terceiro ciclo foi a altura em que 
tive os melhores momentos no Valsas-
sina, em que me desenvolvi mais e em 
que reforcei as minhas qualidades en-
quanto aluno. Esses três anos foram de 
longe os que mais me marcaram, pois 
foi quando eu me comecei a relacionar 
mais com os meus colegas dentro e 
fora do Colégio e comecei a construir 
relações com professores que me iriam 
acompanhar até ao fim do meu cami-
nho académico.

Chegámos ao Secundário, o perío-
do que todos, quer pais, quer profes-
sores, diziam ser constituído por anos 
decisivos. O Secundário é, sem dúvida, 
o conjunto dos anos mais importantes 
de todos, em que mais nos pressionam 
de forma positiva, para nos esforçar-
mos, devido à importância que tem na 
entrada no curso que queremos. Estes 
anos foram igualmente importantes 
como um período de autoconhecimen-
to. Na minha opinião, os três anos do 

Secundário podem não ser tão bons 
como os três anos anteriores, mas 
penso que os superam na medida em 
que finalmente começamos a tomar 
as nossas decisões, não como crian-
ças, mas como adultos em desenvolvi-
mento. Este último ciclo no Colégio foi 
sendo cada vez mais angustiante, pois, 
à medida que nos aproximávamos do 
fim, eu fui sendo conquistado por um 
medo de perda das amizades que vim 
a formar e penso que esse medo nos é 
comum a todos. É por isso que quero 
deixar uma mensagem, tanto a um “eu 
futuro” que está na faculdade, como a 
todos aqueles que têm o mesmo medo 
que eu, o de perder um pedaço tão 
grande do meu passado:  Nós somos o 
principal agente que é capaz de deixar 
uma amizade morrer, mas também so-
mos quem a pode trazer de volta, não 
fiques à espera que a outra pessoa re-
viva a amizade, pois, se é algo que tu 
queres, luta por isso. •

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2012 —

Gustavo 
Gomes
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A minha jornada no Valsassina foi 
longa, pois foi de quinze anos, e, como 
é de esperar, não me lembro bem de 
como foram os primeiros dias neste 
Colégio que se tornaria uma segunda 
casa (devo passar tanto tempo aqui 
como na minha própria casa). 

Na infantil conheci a maior parte 
das pessoas que me iam acompanhar 
neste percurso escolar, apesar de al-
guns terem saído no 9.º ano, alguns 
ainda me acompanham até hoje. Pen-
so que o Ensino Secundário englobou 
os anos mais marcantes para mim, pes-
soas com as quais eu estava habitua-
da a passar o dia todo, estavam agora 
repartidas pelas diversas áreas e via-as 
somente nos curtos intervalos, e, por 
vezes, à tarde, quando não ia tudo a 
correr para casa estudar.

Mas nem tudo foi tão difícil como 
eu estou a fazer parecer, as pessoas 
que eu conheci ainda no Ensino Básico 
deram-me a conhecer os seus colegas 
de turma e, escusado será dizer que, 
além das pessoas que eu vi crescer e 
que cresceram comigo, a maior parte 

das pessoas que eu tenho a certeza 
que vou continuar a ver com tanta fre-
quência como agora são pessoas das 
quais me aproximei há apenas três 
anos, mas que se tornaram tanto para 
mim em tão pouco tempo. •

4042

Joana
Baptista

Conheci estes alunos apenas o ano letivo passado, mas foi com mui-
ta satisfação que lhes dei aulas e que me deixei cativar por eles. Recebe-
ram-me muitíssimo bem e deixaram-me boas memórias. Serão sempre os 
“meus” primeiros finalistas do Valsassina, e só por isso seriam sempre lem-
brados por mim com muito carinho. Desejo que levem boas lembranças dos 
anos que aqui passaram, que cumpram todos os seus sonhos e que tenham 
muito sucesso a todos os níveis!

Maria João Godinho
Professora de Inglês e de Alemão
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15 anos de Valsassina. 15 anos em 
família. 15 anos a crescer, 15 anos a 
fazer amigos para a vida e a guardar 
memórias que sei que ficarão comigo 
para sempre. 

Lembro-me dos primeiros anos 
como se tivessem sido ontem. O pri-
meiro dia de aulas era o típico stress. 
Passávamos o portão grande da entra-
da (na altura ainda não existiam os tor-
niquetes) e revíamos a cara dos ami-
gos, naturalmente mais bronzeados. 
O ano letivo prosseguia, por vezes um 
aluno da turma fazia anos e realizava-
-se a festa de anos na aula da Irene, 
com bolo e sumo “bongo” à descrição, 
e alguns meses mais tarde, já em fe-
vereiro, chegava o Carnaval. Este dia 
por que todos ansiávamos era (a meu 
ver naquela altura) o pico mais alto do 
ano. A preparação, a chegada à esco-
la e ver a reação dos colegas perante 
o meu disfarce, admirar os fatos dos 
outros, as brincadeiras, os jogos, o re-
creio, tudo. Recordo-me de ter conhe-
cido assim uma amiga que sei que vou 
guardar para a vida. Ambas vestidas de 
joaninha, cliché enorme, visto que nos 
chamamos ambas “Joana” e os nossos 

pais não deram asas à sua imaginação, 
com quatro anos no dia de Carnaval. 
Lembro-me como se tivesse sido on-
tem.

E, sem saber como nem porquê, 
estes tempos passaram, ficaram para 
trás, vistos agora como memórias que, 
quando relembradas, nos provocam 
um aperto (bom) no coração. A sauda-
de é algo com que é difícil lidar, admi-
to. Agora que vejo que estou prestes a 
despedir-me desta casa, desta família 
que me acolheu durante os melhores 
15 anos da minha vida, gostaria só de 
voltar. Voltar às aulas com a Irene. Vol-
tar a pedir à Amélia para me medir a 
febre. Voltar a ir ao gabinete da Becas 
quando me metia em problemas. Vol-
tar à tão esperada quarta-feira em que 
nos era permitido ir ao bar e pedir um 
folhado misto. Voltar à carrinha do Se-
nhor Luís. Voltar a brincar com amigos 
que, sabia lá eu, estariam aqui, neste 
momento que estou a escrever, ainda 
comigo.

Mas o tempo não para e nós conti-
nuamos a crescer. E assim, como num 
pestanejar, chegámos ao 12.º ano, o úl-
timo ano. É de facto triste pensar que 

em setembro não voltarei para mais 
um primeiro dia de aulas no Valsassina, 
em que de manhã subia aquela íngre-
me rampa e diria bom dia ao Senhor 
Joaquim nos torniquetes, mas sim para 
um sítio que mal conheço e onde te-
rei de fazer novos amigos. Contudo, 
recordações nunca me poderão ser re-
tiradas. E, graças a Deus, o Valsassina 
deu-me muitas. •

4115

Joana
Bugalho
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Dezoito anos de vida e quinze vi-
vidos no nosso Valsassina, a nossa se-
gunda casa que me traz tantas, tantas 
recordações. O Valsassina não se pode 
definir num só texto e muito menos o 
meu percurso nele. Mas vou tentar ex-
primir um pouco da minha opinião e do 
que passei.

Para mim, o Valsassina é acordar 
resmungona por ter de me levantar 
às 7h37, mas chegar aos torniquetes 
e mudar de imediato para um sorriso 
por causa do “BOM DIA, menina Nu-
nes” do nosso querido Sr. Joaquim. O 
Valsassina é chegar sempre uns cinco 
minutos atrasada à aula, levar na cabe-
ça por isso, mas saber que cada profes-
sor desta nossa casa estará disposto a 
fazer de tudo para nos motivar. Além 
disso, é uma aprendizagem de valores 
que cada colega mais velho, cada fun-
cionário, cada professor nos transmi-
te, consciente ou inconscientemente, 
valores que, de certa forma, nos irão 
educar e fazer crescer. O Valsassina é 
“O Dia da Escola”, é chegar ao fim do 
ano sempre com um motivo de festejo 
pelo ano que passou, mostrar aos pais 
aquilo que aprendemos, aquele des-

porto que tanto praticámos, aquele 
prémio que achamos que tanto mere-
cemos.

 Em relação ao meu percurso, se 
não fosse este texto, possivelmente 
iria deixar por fazer esta contempla-
ção do meu caminho. Felizmente, es-
tou aqui a escrever e a refletir sobre 
o inexplicável percurso que foi esta 
viagem pelo Valsassina. Há aquelas re-
cordações que posso destacar e pelas 
quais quase todas as crianças passa-
ram: desde as brincadeiras na Infantil 
aos primeiros beijinhos atrás do muro 
para ninguém ver; não esquecer as pri-
meiras rebeldias de faltar a Educação 
Física, nem o orgulho de ser os “donos 
do Colégio”, os finalistas do Secun-
dário. Depois há as recordações que 
todos vamos de certeza reter na me-
mória pelo que sentimos ao viver es-
tes momentos: o jogo proibido das es-
condidas no Pátio da Estrela e, para os 
mais imprudentes, no Jardim da Dra. 
Marinela; a guerra de cheirinhos na 
Quinta; a emoção dos debates entre as 
listas para a AE; a alegria de ver o stor 
Emanuel a chegar com notícias à sala 
de aula; a derradeira passagem do ta-

buleiro com a Dr. Fátima no refeitório; 
o degustar dos típicos folhados mistos 
e da mais recente “escandinava”… po-
deria continuar e continuar, mas nem 
trinta folhas iriam chegar. 

Por fim, algo um pouco mais pes-
soal, as memórias que só a mim me 
pertencem e àqueles que deixaram 
uma marca neste meu percurso. O 
Valsassina possibilitou-me que eu en-
contrasse aqueles a quem eu posso 
chamar de verdadeiros amigos, curio-
samente, alguns deles já me acompa-
nham há quinze anos. Confesso que 
esta relação, como todas as outras, 
teve os seus altos e baixos, muitas 
vezes tentei sair do Colégio, contudo, 
acabei sempre por voltar à casa onde 
me sinto segura e feliz. •

4058

Joana
Nunes
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As minhas memórias no Colégio 
Valsassina são mais que muitas, apesar 
de não frequentar o Colégio desde os 
meus três anos, lembro-me perfeita-
mente de começar esta jornada numa 
terça-feira do 7.º ano, uma semana de-
pois de as aulas já terem começado e 
não ter a mínima ideia de que ali iria 
passar seis anos incríveis.

O Colégio deu-me amigos de que 
não me esquecerei e que me propor-
cionaram muitos momentos fascinan-
tes e cheios de alegria. Foi aqui que fui 
evoluindo enquanto estudante, conse-
guindo superar alguns obstáculos que 
se vinham colocando no meu caminho 
como o Inglês, que finalmente já não 
me parece chinês, e enquanto pessoa 
evoluí graças a todos aqueles que per-
correram comigo esta jornada e que a 
tornaram incrível.

Como já disse, tenho vários mo-
mentos e memórias que me marcaram 
neste local, mas alguns destacam-se, 
tais como o dia que passámos suspen-
sos na escola, logo passadas umas se-
manas da minha chegada ao Colégio e 
que serviram para realizarmos as mais 
diversas atividades e para nos conhe-

cermos melhor e as várias missas que 
realizámos no balneário antes e depois 
das aulas de Educação Física.

Não encontro outra maneira de 
concluir este texto sem ser dizendo 
que foi graças a todos os que fizeram 
parte deste caminho, em especial aos 
amigos que aqui fiz e àqueles que 
sempre me acompanharam e acompa-
nharão, que estes seis anos no Colégio 
Valsassina pareceram seis dias. •

5709

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2014 —

João Bernardo
Correia
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Tenho 17 anos e frequento o colé-
gio há 15. Não conheço outra escola, 
mas, sinceramente, nunca tive vonta-
de de trocar.

Crescer no Valsassina ensinou-me 
a ser mais organizado, disciplinado e 
a querer superar-me constantemente. 
A presença de alguns professores tam-
bém foi marcante no meu percurso es-
colar, seja por serem mais próximos de 
mim, pela partilha de interesses extra-
curriculares (como os torneios de Ma-
gic à hora de almoço do Stor José Rai-
nho) ou por me desafiarem a superar 
os meus obstáculos (como a determi-
nação da Stora Joana Baião em tentar 
fazer-me entender gramática).

A minha vida no Colégio não seria 
a mesma sem o apoio constante do 
Sr. Luís, a rivalidade Sporting-Benfica 
com o Sr. António, a boa disposição e o 
carinho da D. Nélia e o sorriso perma-
nente do jardineiro Sr. Miguel. É tam-
bém por eles que me sinto em casa no 
Colégio. 

Mas as minhas memórias do Colé-
gio não são apenas escolares, grande 
parte são memórias com amigos. As 
amizades que fiz são especiais por ter-

mos partilhado viagens, risos e choros 
juntos. Enquanto escrevo, recordo o 
entusiasmo de embarcar no avião para 
Londres e a diversão do karaoke da vi-
sita de estudo de Geologia.

Uma das minhas épocas favoritas 
no Colégio foi o tempo em que esti-
ve inscrito no futebol. Antes do novo 
campo de futebol (com o relvado sin-
tético), o chão era de terra batida. 
Olhando para trás, provavelmente 
não era o melhor campo de futebol do 
mundo, mas para mim será sempre um 
“Maracanã”. Mesmo que quase nunca 
ganhássemos um jogo, cada golo era 
uma festa imensa. A atmosfera era 
sempre de diversão, chegávamos às 
competições com vontade de ganhar, 
mas nunca saímos com tristeza de ter 
perdido, apenas com a boa disposição 
de termos jogado juntos. Tínhamos um 
espírito de união, e estou grato por 
ainda reter esse mesmo espírito com 
alguns dos meus colegas. 

O tempo passou depressa e as me-
mórias são muitas. Quando passo na 
primária, oito anos depois de ter saído 
de lá, fico surpreendido como aquele 
sítio tem a capacidade de estar com-

pletamente igual e ao mesmo tempo 
totalmente diferente. A escadaria é a 
mesma, o cheiro e o chão são os mes-
mos, só que numa perspetiva quase 
oposta. Parece que, de alguma forma, 
ficou parada no tempo, mesmo tendo 
“encolhido”.

No Colégio, criei amizades e laços 
que vou levar para a minha vida intei-
ra e aprendi, incluindo com os meus 
erros, como me tornar na pessoa que 
mais quero ser. •

4124

João diogo
Gomes
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Caros alunos, da minha parte 
desejo-vos muito sucesso e ale-
gria. Acompanho a maior parte de 
vocês desde o 9.º ano, pelo que 
me foi permitido assistir ao vos-
so crescimento e à consolidação 
da personalidade de cada um. As 
ferramentas que levam dos anos 
passados no Colégio Valsassina 
vão, de certo, ser muito úteis no 
decorrer da vossa formação aca-
démica. E não se esqueçam: por 
mais adversidades que surjam no 
vosso caminho, cada um de vocês 
tem, no Valsassina, um conjunto 
de professores a torcer pelo vos-
so sucesso e pela vossa felicida-
de. Aqui ficamos, satisfeitos por 
vos ver partir rumo a novas des-
cobertas, mas sempre prontos a 
ajudar-vos, caso necessitem.

daniela Morais
Professora de Filosofia 

e de Educação para a Cidadania

Foram doze anos, doze anos que 
acabam de maneira peculiar, até mes-
mo inglória. Fomos privados de viagem 
de finalistas e vamos estar este último 
período de máscara ou em casa. Ainda 
assim, há coisas que não mudam, não 
muda o entusiasmo por abrir um novo 
capítulo na história da minha vida, não 
muda o alívio por acabar de vez algu-
mas disciplinas, mas, especialmente, 
não muda a nostalgia de quem depois 
de ter passado doze anos a olhar para 
a frente, olhou para trás pela primeira 
vez.

Foi uma jornada de altos e baixos 
porque por cada vinte houve um teste 
rasgado e por cada grande momento 
com os amigos houve um conflito que 
eu gostaria de ter evitado, mas não fui 
capaz de o fazer.

Desta vez vou sair daqui e não vai 
ser para férias nem para regressar no 
ano a seguir. Vai ser para sempre e, 
apesar de eu saber isto, ainda não me 
mentalizei de que vai haver um dia em 
que eu vou sair por aquele portão e já 
não volto. E, se sei que levo daqui al-
guns amigos que vão ficar para a vida, 
não tenho dúvida nenhuma de que há 
outros que nunca mais vou voltar a ver 
e,  por isso, para esses: “foi um prazer 
e boa sorte para o resto das vossas vi-
das”. •

4514

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2008 —

João
Silva
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Portanto, o final do Valsassina… 
Tem a sua ironia para ser franca! 

Há cerca de quatro anos, estava eu 
no espantoso 9.º ano e tive de voltar à 
escola ao final do dia. Era um daqueles 
dias de inverno, onde anoitece às duas 
da tarde, sabem? Aqueles dias que to-
dos adoramos, sim, era um desses dias. 
A escola estava vazia. Era de noite e 
estava vazia. E como a nossa maravi-
lhosa escola parece uma selva com a 
quantidade de árvores que tem, tudo 
isto oferecia uma sensação de “casa 
assombrada” como podem imaginar. 
Estava eu a descer a popular “Rampa 
limpa tem outa pinta” do Colégio Val-
sassina, quando comecei a pensar que 
esta nem parecia a minha escola. Es-
tava tão sossegada e silenciosa, sem 
miúdos do 5.º ano a correr na nossa 
direção para nos atropelar ou crianças 
da pré-primária a pedir para lançar a 
bola de volta ou o coordenador a di-
zer para apanharmos aquele saco ali 
do fundo. O senhor Luís não estava lá 
para me dar um hi-five e o senhor Joa-
quim para repetir o que me diz todas 
as manhãs: “Família Paim, onde anda o 
cartão hoje?”. A minha prima não esta-

va lá para me acompanhar para lá das 
paredes rosa. Não estava lá a profes-
sora de Português para eu lhe dar o 
maior “Bom dia!!!” que conseguia e não 
estava lá o professor de Matemática 
para dizer “Bom dia, pessoal!”. A Marga 
não estava lá para me dar aquele olhar 
matinal, a Marques não estava lá para 
dizer aquela piada seca e a Andreia 
para me dar o maior abraço do mundo.

E foi assim que percebi, que só com 
a falta de algo é que aprendemos a va-
lorizá-lo. Porque uma casa sem os seus 
residentes, não é nada. Nós fazemos o 
Valsassina, cada um de nós!

Por isso, finalizo ao dizer: BOA 
NOITE, VALSASSINA! •

5314

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2012 —

leonor
Paim

Em janeiro de 2014 conheci 
a maior parte de vós, no 7.º ano. 
Começámos da melhor forma, 
na Serra de Sintra com a manu-
tenção do talhão do Colégio, a 
monitorizar as árvores que ti-
nham sido plantadas por outros 
colegas e a eliminar as exóticas. 
Aí, começámos um percurso rico 
em trabalho, empenho e de cres-
cimento até ao 12.º ano. Foi mui-
to enriquecedor fazer parte do 
vosso caminho até à idade adul-
ta. Levo comigo os desafios que 
me proporcionaram enquanto 
professora e as nossas conver-
sas, que começavam na Biologia 
e tomavam os vossos caminhos. 
Caminhos que espero continuar a 
testemunhar, repletos de sucesso 
e de consciência ambiental!

Andreia luz
Professora de Biologia



4101

CO
LÉ

G
IO

 V
A

LS
A

SS
IN

A
pá

gi
na

 8
1

Um texto autobiográfico não é algo 
que me saia com naturalidade. Porém, 
tendo em conta que o fim do secundá-
rio é uma experiência única (em princí-
pio…) parece-me propositado escrever 
uma pequena reflexão sobre a minha 
experiência.

Entrei no nono ano numa turma 
constituída quase inteiramente de 
alunos transferidos de outras escolas, 
absolutamente ninguém se conhecia. 
Neste ambiente tão pouco convencio-
nal surgiram várias situações absurdas 
e cómicas. Não há melhor exemplo 
do que o do meu colega Osvaldo, que 
durante a primeira semana acumulou 
várias faltas de presença por, alegada-
mente, ter ido ter aulas na turma erra-
da. O Osvaldo era incrível. O 9.º D era 
incrível.

Acabou-se o nono e passei para 
o Secundário, foram poucos os meus 
colegas que permaneceram comigo: 
O Bernardo foi para Humanidades, o 
Campos para Economia, o Fábio para 
Biologia, o Wang, o Jia Tong e o Chico 
vieram comigo para GD. O resto foi à 
sua vida. A nova turma era fantástica, 

mas um contraste enorme com a mi-
nha experiência anterior, éramos uma 
turma muito mais convencional.

Estes últimos três anos foram in-
teressantes. Por um lado, descobri 
interesses que jamais teria imaginado 
que tinha. Escrever ensaios filosóficos 
é estranhamente divertido e GD é in-
teressantíssimo, pelo menos depois de 
fazer “o clique” que, infelizmente, e no 
meu caso, só se deu já a meio do 11.º 
ano. Português mostrou-me alguns es-
critores interessantes, entre os quais 
Antero de Quental e Saramago que 
me cativaram especialmente. Gostei 
também dos meus projetos de Física, 
todos os anos comecei um, excessi-
vamente ambicioso, para nunca ser 
acabado. E Aplicações Informáticas foi 
simplesmente incrível. Por outro lado, 
um aspeto menos académico: fiz vá-
rios amigos nesta fase de ensino, dos 
quais muitos espero levar para a vida.

Em jeito de conclusão, estes últimos 
quatro anos foram uma experiência 
fantástica e agradeço tanto ao Colégio 
e professores como aos meus incríveis 
colegas por ma terem proporcionado. •

6087

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2016 —

luís
Fonseca
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E já passaram 15 anos, muitos sor-
risos, choros, gritos, medos, entusias-
mos, preocupações, confusões, ale-
grias, entre muitas outras coisas que 
passei naquela a que eu posso chamar 
a minha segunda casa. Está quase na 
altura de dizer adeus, mas antes vou 
relembrar algumas das mil memórias, 
desde o meu eu de um metro, até ao 
meu metro e sessenta e oito.

Labirinto do doutor Frederico, casa 
na árvore no labirinto, colégio assom-
brado, quadros com olhos a piscar, 
buscar pão à cantina no intervalo da 
tarde sem ser descoberta, Quinta com 
cadáveres, explorar a floresta da Quin-
ta, o parkour antes das aulas das 8.30, 
ah, e o grupo dos “rebeldes”... talvez a 
muita gente estas palavras e expres-
sões não lhes digam nada, mas a mim, 
e a quem esteve comigo nestas alturas, 
estas expressões são a prova do quão 
éramos felizes. Até que eu e uns quan-
tos fomos apanhados e uma semana 
de serviço comunitário nos corredores 
foi o nosso destino. Eu tinha tudo o 
que era atividade extracurricular den-
tro do Colégio, era o ballet ao mesmo 
tempo que o karaté; era a ginástica, 

da qual era expulsa em todas as aulas 
por fazer mortais que poderiam ma-
goar-me; era o ténis porque estava 
na “moda”; o xadrez, no qual ganhei 
o meu primeiro torneio com 5 anos; o 
francês porque queria saber falar mais 
línguas e tudo isto enquanto tinha a 
natação lá fora. E, sim, eu até que tinha 
os meus sucessos académicos (menos 
a Matemática, ao que parece é um de-
feito de nascença), mas no que tocava 
a pintura e desenho estava sempre lá 
no topo, até que cheguei ao quinto 
ano, o início do resto das nossas vi-
das... só tenho de agradecer a paciên-
cia de todos os professores para comi-
go, porque mais que professores eram 
amigos. No nono ano está a minha pior 
memória, a lesão que ainda hoje levo 
comigo e que, muito provavelmente, 
vou levar para o resto da minha vida, 
prejudicou-me muito enquanto atleta, 
mas também me fez crescer imenso, a 
partir do 10.º ano tudo mudou, já não 
estava na turma a que pertenci desde 
os três anos de idade, com quem vivi e 
cresci todos os meus dias, no entanto, 
encontrei pessoas a que tenho muito 
que agradecer, não só pela ajuda para 

os testes e trabalhos, mas também por 
terem sido as melhores pessoas que o 
Colégio me deu, e estas sim vou levar 
para a vida toda. 

Palavras não são capazes de des-
crever o quão grata eu estou por ter 
passado esta etapa da minha vida nes-
te segundo lar, as saudades vão ser 
muitas, mas todas as memórias vão es-
tar, para sempre, guardadas no fundo 
do meu coração! •

4087

Mafalda
Pinto
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Nestes oito anos no Valsassina 
aprendi muito, fiz amigos que espero 
manter para a vida e consegui ganhar 
capacidades de trabalho incríveis. Es-
tarei sempre realmente muito grata 
por ter tido a oportunidade de estudar 
nesta escola, e por tudo o que nela me 
foi ensinado.

Vou sentir saudades de muita coisa, 
até das rampas que, quando molhadas, 
me fazem escorregar e que nos conce-
dem exercício para o ano inteiro. Foi, 
de facto, um prazer ter podido estu-
dar numa instituição espetacular, com 
professores sempre presentes e pron-
tos a ajudar, que nos preparam para o 
futuro, em tantas áreas diferentes, al-
guns fizeram-me mudar a minha visão 
em relação ao mundo e me marcaram 
para a vida. Foi uma honra ter podido 
conhecer alguns dos meus melhores 
amigos aqui, com quem pude partilhar 
inúmeras memórias.

Um obrigada não chega, para agra-
decer a todos os que deste caminho 
fizeram parte: aos meus pais, pela opor-
tunidade de estudar numa escola exce-
lente; aos meus amigos, por estarem lá 

para mim sempre que precisei e por me 
apoiarem; aos professores, por tantas 
perspetivas que me deram sobre diver-
sos temas, mudando a minha forma de 
ver o mundo, por terem tanta paciência 
para as minhas mil perguntas e por me 
mostrarem o que é trabalhar arduamen-
te; aos funcionários, pela paciência e 
também a todos os outros alunos que 
percorreram este caminho comigo.

É estranho pensar que já está a 
acabar e que, provavelmente, já não 
vou rever as caras que durante anos vi 
todos os dias. Estes últimos dias que 
passamos no Colégio são diferentes, 
não os poderemos passar todos jun-
tos, perto uns dos outros, aos abraços 
… são dias diferentes. No entanto, te-
nho a certeza que, quando tudo isto 
acabar, vamos valorizar ainda mais os 
momentos que passámos nos sítios 
que mais apreciamos com as pessoas 
de que mais gostamos. 

A todos os finalistas: boa sorte, es-
pero que sejam felizes! Que levemos 
estes anos sempre no nosso coração, 
por todos os ensinamentos que aqui 
tivemos. •

5322

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2012 —

Margarida
Paim
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Margarida
Silva

Os 15 anos de história começaram 
comigo a tentar acompanhar os meus 
pais, corria comparativamente aos 
passos calmos dos “gigantes”.

Foi com a Teresa Grilo que iniciei o 
meu percurso escolar. Os tempos fan-
tásticos das sestas e da imaginação. 
As brincadeiras na casinha de gelados 
e no banco solitário que se transfor-
mava num cabeleireiro excecional. E a 
alegria de quando chovia poder cantar 
em plenos pulmões: “Nossa Senhora 
da Conceição/Faça sol e chuva não”. 

Grande parte da minha primária foi 
passada a ver pessoas de muletas, com 
a ocasional cabeça presa no corrimão. 
Além disso, quem estava com muletas 
podia passar à frente da fila do refeitó-
rio juntamente com um amigo.

A nossa infância foi marcada pela 
série “Phineas e Ferb”, e cantávamos 
as músicas na pintura. Foi durante a 
primária que comecei a ginástica e o 
piano, onde ganhei a oportunidade de 
fazer novos amigos de outras turmas. 
Nunca me irei esquecer de todos os in-
terturmas ganhos como Turma C. Nun-
ca me esquecerei da alcunha “Marga 
Pequena”, nem de todos os testes que 

recebi trocados, nem de todas as ve-
zes em que me chamaram “Joana”. O 
Sr. Luís, que nunca esgota as piadas 
nem a guitarra, fazendo-nos sempre 
felizes logo pela manhã. O Sr. António 
sempre disposto a falar sobre os novos 
acontecimentos e as discussões de fu-
tebol. Vou sentir falta do ‘Bom dia’ do 
Sr. Joaquim, Sr. Miguel e do Sr. Paulo; 
dos Recados da menina Zica; das horas 
passadas no bar; de pedir, com jeiti-
nho, para repetir os ovos mexidos com 
salsichas ou para tirar outro gelado…

Os filmes que vimos a Geografia, os 
testes de Espanhol, as conversas com 
a stora Andreia, as excêntricas aulas de 
Inglês, os trabalhos “de cooperativo”, o 
“teste acessível” do stor Luís Carvalho, 
as pausas pedagógicas da stora Joa-
na, os momentos que partilhámos são 
nossos.

Desejaria abraçar professores 
como agradecimento pelo papel fun-
damental que tiveram na minha edu-
cação, no meu crescimento e na minha 
transformação enquanto pessoa. Mas 
não posso, e peço desculpa, a minha 
palavra terá de bastar.

Queria agradecer ao Dr. Frederico 

e ao Dr. João, que eu admiro muito e 
sem os quais nunca poderia ter pas-
sado por tantos bons momentos. Fui 
abençoada por tantas boas pessoas 
na minha vida, e sem falar dos ami-
gos propriamente ditos que conheci 
ao longo destes longos 15 anos e que 
sempre me apoiaram.

Lembro-me de ser pequena, e ver 
a gigante chave do portão principal do 
Colégio. 

O “Valsassina” levo-o comigo, e, 
enquanto saio pela última vez pelos 
portões verdes do Colégio, despe-
ço-me da família que me aguentou e 
amou. E, com a dor da partida, relem-
bro o “jardinzinho banhado de luz”. •
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Foram 15 anos a entrar pelo gran-
de portão verde, agora com tornique-
tes, do “Jardinzinho banhado de Luz”. 
Nos primeiros anos entrava de mão 
dada com os meus pais, depois com o 
meu irmão e, nos últimos anos, com os 
meus amigos. 

Lembro com carinho o primeiro 
Carnaval ou o dia em que a Lista da 
qual fiz parte venceu a Associação de 
Estudantes. Nos anos em que andei na 
Infantil, chegava a casa a cheirar a Eu-
calipto, com os bolsos do bibe quase a 
rasgarem porque vinham recheados de 
“cheirinhos” e com as mãozinhas pega-
josas de brincar com estes.

A primária ficou marcada pelos in-
tervalos do almoço que eram, quase 
sempre, passados a ver os jogos de 
futebol (muito renhidos) que decor-
riam no recreio. Para todos os que não 
jogavam só nos restava apoiar a nos-
sa equipa gritando uns por cima dos 
outros o nome da nossa turma ou dos 
amigos que estavam a jogar. A euforia 
era tanta que uma vez cheguei a casa 
sem conseguir falar.

O momento em que pisamos o “re-
creio dos crescidos” pela primeira vez 

marca uma conquista que ambicioná-
vamos há muito tempo. Sentimos que 
começamos a deixar de ser crianças e 
estamos um bocadinho mais perto das 
viagens de finalistas do nono e décimo 
segundo ano ou do dia em que vamos 
ser “donos” da Rádio. 

O segundo ciclo ficou marcado pe-
las aventuras nos “montes” a jogar ao 
polícia e ladrão ou as tardes passadas 
a jogar ao quinze, claro que não podia 
faltar a pausa para comer uma “aze-
da” ou chegar a casa com os ténis que 
um dia tinham sido pretos, mas agora 
eram brancos do pó do campo.

O terceiro ciclo passou a correr e 
terminou com uma viagem ainda me-
lhor do que a que tinha idealizado com 
as minhas amigas quando era mais pe-
quena. 

Tudo muda quando chegamos ao 
Secundário, os grupos separam-se, 
uns amigos mudam de escola, outros 
vão para novas turmas e aprendemos 
a lidar com os desafios e a aventura 
que é o Secundário. Nestes últimos 
três anos pensava constantemente no 
dia em que ia fazer parte da Associa-
ção de Estudantes ou no dia em que 

íamos entrar num avião com destino 
a um sítio paradisíaco. A pandemia 
apanhou-nos de surpresa e a viagem 
ficou para depois, mas, felizmente, tive 
a oportunidade de fazer parte da AE. 
Os dias de campanha e o dia em que 
ganhámos foram dos dias mais diver-
tidos e marcantes que passei no Colé-
gio. Tive finalmente a oportunidade de 
ser “dona” da Rádio, juntamente com 
os meus amigos.

Estes momentos felizes que pas-
sei na Quinta das Terezinhas irão ficar 
para sempre presentes na minha me-
mória, porque todos eles me trouxe-
ram até aqui. Obrigada! •

4040

Maria
Braga
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4112

Maria do Mar 
Preto

O Valsassina fez parte de toda a 
minha vida. Não me lembro de ser 
pessoa antes de cá andar. Entrei ainda 
nem tinha feito três anos, e saio de cá 
quase a fazer 18. Não dá para acredi-
tar e sei que ainda vou demorar muito 
tempo para poder olhar para mim e 
para todos como “ex-alunos do ano de 
2019/2020”.

Este ano não foi fácil para nós. Tí-
nhamos muitos planos, muitos sonhos 
para concretizar, muitas “celebrações” 
que nos iam fazer ter uma despedida 
verdadeiramente digna da emoção ha-
bitual, mas não foi assim. Chorámos, 
rimos e recordámos o nosso percurso, 
mas cada um em sua casa. Nem por 
isso deixámos de ter a união do costu-
me... continuámos a querer falar todos 
os dias, saber da vida uns dos outros 
e dar continuidade ao sentimento de 
família que o Valsassina tão bem nos 
ensinou a ter.

Hoje, 15 anos depois, tenho muitas 
pessoas a quem gostava de agradecer 
e às quais provavelmente nunca vou 
conseguir. Cada professor fez parte da 
minha educação, cada funcionário foi 
um avô/avó para mim.  E será sempre 

assim. Quanto aos “colegas”, agradeço 
por se terem tornado irmãos para toda 
a vida, por me conhecerem tão bem e 
por nunca terem deixado de me dar a 
mão quando foi preciso. 

As memórias ficam para sempre. 
Desde os “dias da escola” em que nos 
levantávamos às 7:30h da manhã para 
ir para a escola, na maior felicidade 
possível, sem sequer pensar que horas 
eram, até ao stress dos testes que se 
compensou com o café no bar, acom-
panhado do nosso grupo de amigos. 
Desde a viagem de finalistas do 9.º 
ano, ou da associação de estudantes à 
qual nos entregámos como soubemos 
e pudemos, até à aula em que faltámos 
para ficar a “estudar”, mas que no fun-
do serviu para continuar na conversa.  
Que amizades boas que se fizeram. 

Fica o que aprendemos, os valores 
que nos deram. O respeito, a entrea-
juda, a educação, o dar sem necessi-
dade de receber, o sentido de humor, 
o sucesso como resultado de trabalho, 
a iniciativa e a bondade. Fica, acima 
de tudo, a vontade de voltar onde já 
fomos felizes o resto da nossa vida, 
porque sabemos que no Valsassina se-

remos sempre recebidos, cumprimen-
tados e abraçados por todos. 

Obrigada, Valsassina, por esta casa 
que me deste, por todas as experiên-
cias que vivi, pelas pessoas que me 
deste a conhecer, e pelo que levo para 
o resto da vida. É o primeiro capítulo 
que se acaba, e que seja das melhores 
partes do livro que é a vida que ainda 
temos pela frente. •
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Olhando para trás, vejo que cresci 
bastante no Valsassina, não pelo pe-
ríodo que cá estive, mas pelas expe-
riências por que passei e pelas pessoas 
que conheci.

Recordo-me dos primeiros dias de 
adaptação, em que não me conseguia 
orientar pelo Colégio e tudo era uma 
novidade. Durante algum tempo tive 
de ligar a colegas para saber onde é 
que ficavam as salas e não chegar atra-
sada às aulas. 

Não me esqueço da receção calo-
rosa que me fizeram no primeiro dia, e 
da paciência que tiveram comigo por 
trocar alguns nomes (desculpem, Leo-
nor e Margarida).

Foi um ano trabalhoso a vários ní-
veis, mas permitiu-me estar mais bem 
preparada para enfrentar o futuro (e 
os tempos de faculdade que se apro-
ximam). Não esperava que fôssemos 
assolados por uma pandemia e tivés-
semos de ficar em casa durante tanto 
tempo, mas isto ajudou-me a valorizar 
o simples facto de poder ir à escola, 
aprender e conviver com outros.

Tive a sorte de ficar numa turma 
maravilhosa e de conhecer pessoas 

muito especiais. Guardo vários mo-
mentos deste ano no meu coração, 
sejam estes conversas, canções ou 
leituras filosóficas na biblioteca, desta-
cando-se: as “bolachinhas” e a pessoa 
com quem delas falo, as terríveis tra-
duções de alemão para português do 
google Classroom (“deutsch schatz”), 
os serões políticos com uma certa 
pessoa com escoliose partidária, a ela-
boração da grande música síntese de 
Memorial do Convento (sem esquecer 
todos os que sobreviveram à minha 
direção coral), o estatuto que adquiri 
de encantadora de ouriços do mar - ao 
nível de quebrar vidros - e as incapa-
cidades auditivas de um determinado 
indivíduo.

A beleza de qualquer língua reside 
nas palavras e no significado associado 
a elas, pelo que penso que a minha vi-
vência no Valsassina se resume a uma 
palavra: obrigada. •

6811

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2019 —

Maria Inês
lopes
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Quando olho para trás é impossível 
não pensar no Valsassina. Desde os 2 
anos que frequento este Colégio que 
me acompanhou durante a minha vida 
inteira, por todas as diferentes fases 
que vivi e momentos que passei. 

Tive a sorte de estar numa escola 
que é mais que uma escola, no Valsas-
sina aprendi muito para além das disci-
plinas escolares. Por um lado, mais do 
que conhecimento, este Colégio pro-
porcionou-me as mais variadas expe-
riências que nunca pensei ter a opor-
tunidade de realizar com uma escola. 
Lembro-me de aprender em pequena 
como se fazia pão na viagem final do 
4.º ano e marmelada caseira na Infantil 
sempre na companhia da minha turma 
B. Já no 10.º ano tive a sorte de poder 
experienciar a minha primeira vez no 
mundo do trabalho, um dos momen-
to que mais influenciou as escolhas 
que fiz em relação à minha carreira 
futura. Por outro lado, durante todo 
o meu percurso de ensino, o Colégio 
procurou motivar o nosso crescimen-
to enquanto pessoas. Desde pequena 
que aprendi muitos valores que me 

ajudaram a evoluir até à pessoa que 
sou hoje e a definir um carácter de que 
tanto me orgulho. Como na equipa 
de vólei da qual fiz parte, juntamente 
com as minhas amigas, aí aprendemos 
a ganhar e a perder como uma equipa, 
a contar umas com as outras quando 
falhávamos e aprendemos que o prin-
cipal era evoluir com os nossos erros.

Mais importante que tudo, o Valsas-
sina deu-me a conhecer as melhores 
pessoas com quem já me cruzei. Nada 
consegue pagar todas as vezes que os 
meus amigos me passaram a mão na 
cabeça quando falhei, as motivações 
para continuar a lutar quando acredi-
tava que não ia conseguir atingir um 
objetivo e até as chamadas de atenção 
quando estava errada. Nada é tão im-
portante para mim como os momentos 
que passei e as ligações que criei com 
esta família que vou levar para a vida. 
Não me vou esquecer de quando nos 
escapulíamos para o jardim do pátio da 
estrela para poder brincar às escondi-
das e subir à casa na árvore, de todas 
as vezes que ficávamos a jogar à bola 
até tarde, nem de quando eu, a Rita e a 

Joana saímos de um teste de Matemá-
tica a rir porque sabíamos que já não 
havia nada a fazer.

Hoje vejo que estou prestes a ter-
minar a minha jornada e, enquanto 
esta porta se fecha, sei que outra está 
prestes a abrir-se com novos desafios 
e peripécias. No entanto, posso dizer 
que me sinto realizada e orgulhosa por 
fazer parte da história do Valsassina.

“How lucky am I to have something 
that makes saying goodbye so hard.” •

4123

Maria Inês 
Nicolau
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Quando penso na minha entrada 
no Colégio Valsassina, recordo com 
muita carinho as funcionárias e profes-
soras da Infantil, que, quando caímos e 
surgia o arranhão no joelho, lá vinham 
prontas a dar-nos o tão esperado bei-
jinho e o desenho do sol com o medi-
camento.

Mais tarde, com a passagem para a 
primária, tudo era um pouco diferente, 
as responsabilidades iam aumentando, 
mas tudo era também fantástico, os 
colegas eram os mesmos, o recreio era 
maior, as professoras sempre atentas e 
com um enorme espírito de ajuda. Os 
intervalos eram incríveis, lembro-me 
que jogávamos todos juntos à apanha-
da, aos polícias e ladrões, aos pais e às 
mães e até saltávamos à corda com as 
funcionárias.

Finalmente chegou o 5.º ano, nessa 
altura passámos para o sítio dos “cres-
cidos”, aqueles que tinham um recreio 
enorme, a tão misteriosa Quinta, tudo 
parecia que ia ser muito complicado, 
se, por um lado, pensava que podia 
ter o espaço todo, por outro lado, era 
preocupante como lidar com tantas 
disciplinas e com imensos professores.

Desde a Infantil até ao 9.º ano, a 

turma foi sempre a mesma, apesar de 
todos os anos entrar ou sair um ou ou-
tro aluno, mas sempre fomos unidos, 
brincalhões e barulhentos. Recordo 
o intervalo de almoço que era muitas 
vezes passado a ver o Sr. Luís a tocar 
guitarra e a fazer truques de magia, as 
visitas de estudo que eram uma ani-
mação, tínhamos sempre alguém que 
punha música na carrinha, que fazia 
piadas, que dormia encostado à janela, 
que não colocava o cinto… enfim! 

Terminado o 3.º ciclo, mais uma 
grande mudança de enorme responsa-
bilidade, finalmente passámos para o 
pavilhão antigo, onde aí já não éramos a 
turma inicial porque muitos saíram e os 
outros foram divididos, tendo em conta 
as áreas curriculares que escolheram. 
Aqui, surgem mais tardes livres e os in-
tervalos, que anteriormente eram pas-
sados numa correria de um lado para o 
outro, passam a ser mais sossegados, 
no pátio da música, onde se conversa 
com as amigas e ouve-se música. 

Agora, aos 18 anos, penso que ao 
ter estado 15 anos da minha vida no 
Colégio, é impossível não pensar que 
tudo o que sou, o que sei e o que sinto, 
aprendi aqui. Com os professores, fun-

cionários e colegas aprendi que na vida 
é fundamental o respeito pelo outro e 
pelo mundo. Que sempre que caímos 
alguém nos ajuda a levantar, tal como 
nós ajudamos a levantar quem cai. 
Aprendi a organizar e a criar métodos 
de estudo, aprendi o valor do trabalho 
e do esforço, pois só assim poderemos 
obter sucesso na nossa vida.

Neste momento, como finalista, 
levo o coração cheio de experiências 
que me definem, de amigos para a vida, 
de memórias, de fotografias que fa-
zem a minha história e que guardo com 
muito carinho. Levo a admiração pelos 
professores que nos dedicam as suas 
horas, com muita paciência, mas tam-
bém com palavras sábias e outras mais 
rígidas (pois todas elas fazem parte des-
te longo processo de crescer).

Levo comigo os cheiros, os sons, o 
receio dos testes, a alegria de os receber, 
os jogos, as conversas com as amigas, a 
partilha e também as quedas, pois tudo 
faz parte dos quinze anos que aqui pas-
sei. Foi aqui que eu sorri, chorei, ultra-
passei dificuldades, testei muitas vezes 
os meus limites… enfim, cresci. 

É por tudo isto que sou uma Aluna 
Valsassina. •

4075

Maria Margarida 
Silva
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Valsassina, o verdadeiro significa-
do de casa, de família. Nem acredito 
que me vou embora. Cresci, cresce-
mos todos. Em breve terei crescido 
ainda mais e isso assusta-me porque 
passou tão rápido... Lembro-me como 
se fosse ontem dos meus dias com a 
Teresa Grilo, com a Joana... A primária 
foi assim o primeiro impacto de “estu-
dar”, a seguir foi o Básico, por fim, o 
Secundário e, num futuro próximo, o 
Ensino Superior. Assusta-me, sim, mas 
também sei que até agora consegui 
sobreviver a tudo, cada vez me exigiu 
mais trabalho, também é verdade, mas 
não é impossível. 

É reconfortante saber também que, 
apesar de não estar com a minha fa-
mília Valsassina e haver pessoas que 
costumava ver todos os dias e prova-
velmente nunca mais vou ver, os meus 
verdadeiros amigos vão acompanhar-
-me, não só para a faculdade, mas para 
toda a vida. Já ri e já chorei com eles, 
se eles me conseguiram aturar durante 
15 anos, aturam-me mais 70. Gostava 
de sair do Colégio de consciência tran-
quila com toda a gente, sem deixar de 
falar com pessoas por acontecimentos 

ridículos do passado... ou do presente. 
Custa-me a acreditar que o melhor 

ano das nossas vidas foi completa-
mente atacado pelo COVID-19, toda a 
vida social, o tempo livre do 12.º ano, 
a viagem de finalistas, as festas de 18 
anos, o jantar de finalistas... Tenho sau-
dades de viver a minha vida normal, de 
abraçar, cumprimentar, beijar, viver... 
Vou ter tantas saudades do Valsassina. 
Vou ter saudades do senhor Joaquim 
a ralhar comigo por não ter o cartão 
(agora por não ter a máscara posta), 
da Dona Fátima a tentar impor res-
peito no bar, das substituições do stor 
Emanuel, das aulas de Educação Física 
que não tínhamos (mas que o coorde-
nador se esquecia de avisar), dos ba-
betes de plástico com uma lagosta na 
infantil (adorava almoçar ao meio dia), 
das lutas de bagas roxas, das corridas 
na Quinta, da infinidade de tempo que 
passávamos na casa de banho das ra-
parigas só a falar sobre os meninos de 
que gostávamos, saudades do primei-
ro dia de aulas... nunca mais vai haver o 
primeiro dia de aulas e o último vai ser 
mesmo o último. 

Queria finalmente agradecer ao 

Valsassina por estes quase 16 anos, 
dizer que não podia ter sido mais feliz 
noutro sítio qualquer do que fui aqui e 
espero um dia proporcionar o mesmo 
sentimento aos meus filhos. Obrigada, 
Valsassina. Para sempre no meu cora-
ção. •

4001

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2008 —

Maria Rita
Carvalho
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Passaram-se já oito anos desde 
a primeira vez que visitei o Colégio e 
ainda me lembro desse dia como se 
fosse ontem. Recordo-me de vir cá no 
dia da escola em Junho de 2009. Logo 
no início, ainda que não conhecesse 
ninguém, notei que aqui as crianças 
estavam genuinamente felizes. Algo 
que me chamou a atenção foi também 
a organização de eventos neste dia. 
Em cada canto do Colégio, estava a 
decorrer uma atividade e ninguém pa-
recia estar aborrecido.  

Já estou aqui desde o meu 5.° ano, 
por isso posso dizer que passei aqui 
uma das fases mais difíceis da minha 
vida: a adolescência. É claro que irei ter 
de passar por épocas complicadas ao 
longo dos anos que virão, mas estes úl-
timos anos são os que ainda me ecoam 
na cabeça e que estão presentes no 
meu dia-a-dia, já que quem está a falar 
tem apenas 18 aninhos de existência.

Realmente posso afirmar com 
toda a segurança que esta instituição 
foi onde eu mais aprendi enquanto 
pessoa. Aqui fui educada com todo o 
cuidado, carinho e dedicação e não 
poderia estar mais grata por todo o co-

nhecimento que me foi passado nestes 
últimos anos, que foram tão essenciais 
para a construção da Mariana que sou 
hoje. Queria agradecer especialmente 
ao Colégio e a todos os meus colegas 
e professores que me acompanharam 
ao longo destes anos, que me viram 
crescer. •

5312

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2012 —

Mariana
Fonseca

Caras alunas e caros alunos, 
Estou há cinco anos no Valsassina e vocês são o Colégio que eu conheci 

e que me acolheu. Está na hora de vos deixar ir “com as aves” à procura 
de novos destinos e desafios. Traçámos um caminho em duas línguas, um 
caminho de cadernos de escrita, diários, risos e choros, de textos inspirados 
em músicas e vivências, sonhos e ambições. Procurámo-nos uns nos ou-
tros, medimo-nos, enfrentámo-nos e encontrámo-nos perdidos ou firmes 
em conteúdos literários e pausas pedagógicas. Vocês foram a despedida 
mais doce e difícil, foram o abraço que à distância não demos. “O que eu 
sou hoje” é termos feito este caminho juntos. Dizem que os professores são, 
em certa medida, eternos, eu diria que alunos e alunas como vocês também.

Joana Baião
Professora de Português e Espanhol



4101

CO
LÉ

G
IO

 V
A

LS
A

SS
IN

A
pá

gi
na

 1
03

Entrei pela primeira vez naquela 
que viria a ser a minha sala de aulas 
durante o ano de 2011 com um ner-
vosismo típico de quem acabou de 
mudar de escola. Até ao mencionado 
ano tinha apenas andado em pequenas 
creches e escolas, por isso, ir para um 
Colégio com tantos alunos era bastan-
te assustador. Aliás, éramos muitos só 
na minha turma, e havia três turmas 
(três!) só do quarto ano. Chegar no final 
de um ciclo, quando toda a gente já se 
conhecia, na minha cabeça significava 
que ninguém ia falar comigo e que ti-
nha de aceitar o facto de que ia passar 
o resto dos meus dias ali completamen-
te sozinha. Não foi o caso, obviamente. 
Apercebi-me quase de imediato quan-
do vi alguns alunos sentados nas suas 
mesas com caras nervosas que não era 
a única pessoa nova. Ao longo das pri-
meiras semanas fui ficando a conhecer 
os meus novos colegas, em particular 
aqueles que também tinham mudado 
de escola naquele ano. Eles contavam 
histórias fantásticas. Mencionavam 
acontecimentos hilariantes das suas 
escolas antigas, vidas passadas em paí-
ses ou partes da cidade de que nunca 

tinha ouvido falar, músicas de que gos-
tavam, sonhos que queriam concreti-
zar, entre muitas outras coisas... Nunca 
tinha estado num ambiente com tantas 
pessoas tão diferentes e tão interes-
santes.

Os anos que vivi no Colégio as-
semelham-se aos que muitos alunos 
contam. Correr na Quinta, comer fo-
lhados mistos no bar, ter a minha pri-
meira “tarde livre” no início do oitavo 
ano, tive todas as experiências que 
um típico “aluno Valsassina” tem. Mas, 
apesar destes pequenos hábitos e das 
vivências que me acompanharam na 
minha jornada no Colégio, e das quais 
me vou lembrar durante muitos anos, 
o melhor que o Valsassina me deu fo-
ram, sem dúvida, as pessoas. Passei 
muito tempo perdida, sem saber o 
que fazer e sem saber quem era, sem 
saber o que queria da vida. Foi graças 
às pessoas que conheci que me tornei 
na pessoa que sou hoje. Pelos colegas 
e professores que vieram e foram, ao 
longo dos anos.

Devo muito da minha identidade 
aos professores que me encorajaram e 
ensinaram ao longo do tempo. Aprendi 

que me expresso através da arte e da 
escrita, aprendi que devia fazer disso 
o meu futuro. Dedico tudo o que hoje 
tenho capacidade de produzir criati-
vamente aos professores que mais me 
inspiraram (e que espero que se consi-
gam identificar) e que me fizeram acre-
ditar que era capaz, mesmo quando eu 
insistia em duvidar. Estou para sempre 
agradecida.

E para os meus colegas do 12.º4, 
se chegarem a ler isto, encontrar a mi-
nha voz artística ao vosso lado foi dos 
maiores prazeres que tive. Foi muito 
importante ultrapassar todos os obs-
táculos do Secundário, todos os traba-
lhos, apresentações e testes, sempre 
juntos, a apoiarmo-nos. Espero ver- 
-vos ter todo o sucesso e alcançar 
tudo o que querem, porque todos vo-
cês o conseguem fazer. Foi fantástico 
partilhar todos os risos e lágrimas que 
partilhámos e passar estes anos ao 
vosso lado, e principalmente saber que 
o vamos continuar a fazer.

O Colégio e as suas pessoas vão 
para sempre estar no meu coração, in-
dependentemente de onde a vida me 
leve. E nada me deixa mais feliz. •

5199

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2011 —

Mariana
Reis
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Adiei ao máximo escrever este tex-
to, talvez porque não gosto de pensar 
na ideia de o Valsassina não estar tão 
presente na minha vida como sempre 
esteve nos últimos quinze anos. Pen-
sar numa rotina que não inclua pela 
manhã um “Nunca traz o cartão, Matil-
de!” dito pelo Sr. Joaquim, um olhar fu-
rioso da professora Joana Baião por eu 
estar (mais uma vez) atrasada às suas 
aulas matinais ou até mesmo um inter-
valo a cantar as músicas repetidas no 
pátio da música. Apesar de ter acaba-
do, tenho plena noção de que irei levar 
o Valsassina para a vida (nem que seja 
a paciência que adquiri na fila intermi-
nável do bar). 

Sei que, no futuro, irei sorrir ao re-
cordar-me de tudo o que passei neste 
Colégio. Desde todos os dias na esco-
la, a todas as birras no refeitório por 
não querer comer a sopa, a todos os 
exames de ballet, a todas as festas da 
lição 100, a todos os intervalos do al-
moço passados na Quinta, a todos os 
torneios de voleibol, à espetacular via-
gem de finalistas do 9.º ano a Londres. 
Desde estudos intensivos de flauta 

(que eram levados bastante a sério), a 
todos os testes “acessíveis” feitos pelo 
professor Luís Carvalho, a todas as 
brincadeiras na Infantil e na Primária, 
a todos os corta-matos, sem esquecer 
de todos os carnavais tão únicos à sua 
maneira. Cada memória destes últimos 
quinze anos tem um lugar profunda-
mente especial para mim. 

Contudo, sei que o que tornou 
estes anos excecionais foram as ami-
zades extraordinárias que fiz ao lon-
go deste caminho. Assim, gostaria de 
agradecer a todos os que acompanha-
ram e me viram crescer. Um agrade-
cimento especial e um desejo ainda 
maior de manter o máximo de relações 
do Valsassina para a vida.

A meu ver, o Valsassina deixou de 
ser apenas uma escola há bastante 
tempo. Para mim, é uma segunda casa 
(é tão cliché, mas é verdade). Por esta 
razão, pensar numa realidade em que 
já não esteja em casa me entristece. 
Pensar em tudo o que deixarei para 
trás, sabendo que permanecerá tudo 
idêntico para outros alunos. Saber que 
há um pouco de mim naquele Colégio, 

mesmo que não o possa sentir diaria-
mente. Ter consciência de que tudo irá 
ser igual, mesmo sendo diferente.

Querido Valsassina, obrigada por 
me teres acolhido de braços abertos, 
obrigada por todos os momentos feli-
zes ou não tanto, que me fizeram cres-
cer, obrigada por me teres desafiado a 
todos os níveis, obrigada por me teres 
dado valores tão autênticos.

Querido Valsassina, obrigada. •

4052

Matilde
Marvão
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O Valsassina para mim sempre foi e 
para sempre será a minha segunda casa, 
tal como foi para o meu pai e para o meu 
avô que aqui também viveram e passaram 
uns belos tempos. “Vivi” nesta segunda 
casa desde os 3 anos até aos 9 anos. Con-
sigo recordar-me de diversos momentos, 
como a casinha da Infantil onde passáva-
mos os recreios inteiros, o túnel (quem lá 
entrou sabe ao que me refiro), o canto dos 
beijinhos nos 5 anos onde ficámos todos 
de castigo porque “fizeram queixinhas”, 
muitas, muitas coisas. 

Nos meus primeiros 3 anos na pri-
mária, a coisa de que me recordo melhor 
só pode ser o facto de sermos “quaren-
ta macacos” na hora do almoço a gritar 
“Quinta, Quinta, Quinta!”. Era uma ex-
plosão de felicidade quando íamos lá 
para baixo a correr pela rampa abaixo. 
No quarto ano, lembro-me dos recreios 
onde estávamos constantemente a jogar 
a “desafa” para ver quem é que ficava 
com o campo. No entanto, em janeiro 
a minha caminhada pelo Valsassina foi 
interrompida. Deixei Portugal e fui viver 
para a Polónia, para Varsóvia, onde vivi 
durante 6 anos e meio. A experiência foi 
única e não consigo agradecer aos meus 

pais o suficiente por nos terem dado esta 
oportunidade de conhecer um sítio novo 
e diferente da nossa zona de conforto. 
Foi difícil a mudança? Foi. Custou-me fi-
car longe da família e amigos? Sim. Mas 
tenho de admitir que conheci pessoas 
incríveis, amigos que ficarão para sem-
pre na minha vida e que visitarei sempre 
que possível. 

Passados seis anos e meio a viver na 
Polónia, com uma língua completamen-
te diferente, numa escola inglesa, sabia 
que o regresso ao Valsassina e à língua 
portuguesa não ia ser nada fácil. Entrei 
em setembro no décimo ano, quando o 
ano letivo começou, não foi fácil adap-
tar-me ao ensino português, mas lá me 
aguentei. Lembro-me com alegria das 
aulas de economia com a professora 
Teresa, das aulas de Geografia com a 
professora Patrícia Branco, das aulas de 
Filosofia com o professor José Manuel 
a dizer “Vá, vai lá lavar a cara e dar uma 
volta e depois voltas”, das aulas de Por-
tuguês com a professora Joana Baião, 
que hoje em dia ainda são de chorar a 
rir, mas só durante aquele minutinho 
de aula, porque quando volta ao “modo 
aula” está tudo com medo da professo-

ra e das suas perguntas acerca do ex-
certo de Os Lusíadas, já para não falar 
das aulas de Matemática com o profes-
sor Nelson, de que hoje em dia me rio 
porque depois de o professor dar a aula 
sobre uma matéria, na aula a seguir, tem 
metade da turma a chorar porque não 
apanhou a matéria, então, repete tudo 
de novo e eu já só penso para mim “Cá 
vamos nós outra vez.”. Para além dos 
professores e dos meus amigos, em ja-
neiro de 2018 conheci a minha namo-
rada, a Madalena, que tornou a minha 
caminhada pelo Valsassina ainda mais 
memorável e estes dois últimos anos 
inesquecíveis. O Valsassina deu-me o 
meu primeiro grande amor e paixão e 
não podia estar mais grato.

Infelizmente, tudo o que tem come-
ço tem também fim. A minha caminhada 
pelo Valsassina foi fenomenal e cheia de 
alegria. Levo comigo amizades, que ten-
ciono manter para a vida, e com as amiza-
des levo a minha namorada também, que, 
por coincidência, também a quero levar 
para a vida. E tudo isto graças ao VAL-
SASSINA. Tudo o que eu tenho a dizer é:

“Obrigado, Valsassina, pelo que me en-
sinaste e pelo que me deste.” •

4024

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2008 —

Martim 
Begonha
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A que é que podemos chamar “casa”?
Temos o sítio onde dormimos qua-

se todas as noites, às vezes deixamos 
de o ter e trocamo-lo por outro sítio. 
Eu sempre vivi sob mudança constan-
te. E não é fácil viver com coisas sem 
saber quanto estas vão durar. A insta-
bilidade, o sem saber se, quando acor-
dar de manhã, as coisas estarão como 
estavam antes é aterrador. No entan-
to, um lugar que nunca mudou foi o 
meu Valsassina.

Entrei no Colégio há 15 anos, qua-
se 16. Tenho agora 18 anos, e é com 
orgulho que chamo o Colégio de casa. 
A família que eu criei ao longo deste 
tempo será a mesma família que ficará 
comigo até daqui a 15, 20 ou 30 anos. 
E são poucos os sítios que nos dão 
uma família assim.

Por isso, quero-te agradecer.
Obrigado, Valsassina, pela seguran-

ça que me deste enquanto cresci.
Obrigado, Valsassina, pela família 

que me ajudaste a criar.
E obrigado, Valsassina, por me tor-

nares na pessoa que sou hoje.
É com orgulho que digo “Andei no 

Valsassina”. •

4109

Miguel
d’eça

Alguns foram meus alunos no 5.º, 7.º, 8.º e 12.º, outros apenas no 3.º 
ciclo, outros só este ano… mas em todos reconheço uma evolução que fez 
o seu percurso valer a pena. Munidos dessa maturidade e empenho, vão 
certamente continuar a caminhar rumo ao sucesso que desejam. Mas farão 
bem em não cair no erro crasso de crescer totalmente. Espero que todos 
mantenham dentro de si um pouco daquelas crianças que me pediam para 
jogar Transformice e Rush Team na última aula de cada período… e claro que 
eu deixava, mas só depois da autoavaliação!

Que a vida vos trate bem e que atinjam todos os vossos objetivos.

José Rainho
Professor de Informática
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As escolas são um grande pilar da 
nossa sociedade, já que envolvem a 
área de educação. Estas instituições 
são responsáveis por ensinar as futu-
ras gerações a pensar, assegurar que 
os erros do passado não se repetem 
e expandir a biblioteca na cabeça de 
cada criança para que, no futuro, pos-
sam construir e defender ideias.

No meu caso, a escola para que 
entrei foi o Colégio Valsassina, que, 
baseado na minha experiência, apre-
senta uma boa qualidade de educação. 
Penso que isso fica evidente na forma 
como os professores incentivam os 
alunos ao máximo, como os convidam 
a pensar criativamente, o que contras-
ta com o “método industrial do ensino”. 
É ainda importante destacar a realiza-
ção de visitas de estudo, que nos aju-
dam a expandir a nossa cultura, como, 
por exemplo, a visita à Casa Fernando 
Pessoa que realizámos no 12.º ano. A 
qualidade do Colégio pode ser ainda 
comprovada com a média dos exames.

No entanto, na minha perspetiva, 
o que importa de verdade são os de-
talhes, como os professores riem-se 
de uma piada ou outra, a boa comi-
da, as atividades extracurriculares, a 
“Quinta”, entre outros elementos que 
realmente fazem um aluno apreciar os 
anos em que estuda nesta escola. •

3998

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2008 —

Miguel
Tribuna

Há seis anos cruzámos os nossos caminhos. Não foi um caminho linear. 
Subimos montanhas, embatemos em obstáculos, por vezes não saímos do 
mesmo lugar. 

Ensinei-vos Física e Química. Batalhei no rigor. No pensar criticamente 
sobre o mundo que vos rodeia. Tentei sempre contribuir para a vossa forma-
ção enquanto seres humanos.

Partilhámos dias de cansaço e imensa alegria em Londres. Estouvados 
como eram, todos os dias acordava com a certeza de que alguém se ia per-
der. Nunca aconteceu. E encheu-me o coração de alegria ver-vos tão felizes. 

Com o tempo, os adolescentes, que queriam respostas imediatas para as 
suas dúvidas, tornaram-se jovens adultos capazes de encontrar essas res-
postas. E eu terei sempre um orgulho imenso em cada um de vós.

Dulce Sanches
Professora de Física e Química
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Entrei em setembro de 2011 para o Colégio 
Valsassina, para frequentar o quarto ano. Nesse 
ano fomos alunos de uma grande professora, 
Carla Alvarenga, que tudo fez para que chegás-
semos ao fim do ano com sucesso. Diria agora, 
à distância, que o quinto e sexto ano passaram 
a correr. O sétimo ano foi de altos e baixos, co-
meçou com a tristeza de não ter continuado na 
mesma turma, mas acabou por ser uma turma 
onde fui bem acolhido e que me fez sentir bem 
e em que tinha amigos que eram como irmãos, 
como o Grande João Bernardo. Ainda hoje me 
dou bem com todos. 

Do 7.º ano, com muito mais disciplinas, vou 
recordar um episódio que ocorreu numa delas, 
na aula de Espanhol. O professor Miguel Mo-
chila perdeu a paciência e pôs-me “na rua” com 
falta, valeu a influência da minha irmã, que o fez 
mudar de opinião e perdoar-me a falta. Tenho 
de pedir desculpa pela minha infantilidade, ir-
requietude e, de vez em quando, alguma “es-
tupidez”, aos professores José Luís, Margarida 
Marques, Isabel Viola, Dulce Sanches, Patrícia 
Avões, e às professoras Joana Baião e Andreia 
da Luz que são professoras desde então e que 
me têm ajudado a crescer no conhecimento e 
como pessoa. Não poderia passar pelo terceiro 
ciclo sem agradecer o papel da Dra. Maria da 
Luz, coordenadora durante dois anos em que 
nem sempre nos encontrávamos pelos melho-
res motivos. 

Rapidamente cheguei ao Secundário…. Es-
tranho, mas mais estranho foi a aérea escolhida, 
trabalhosa, difícil e não há adjetivos para des-
crevê-la. Este ciclo exigiu muito de mim e eu 
exigi muita paciência e insistência, por parte 
dos professores. O professor Luís Carvalho, por 

muito que insista e não desista, vê que a expe-
tativa fica sempre aquém do resultado e lá se 
vai a paciência nos números complexos, limites 
e funções que teimam em não entrar facilmente 
na cabeça do “Gasparrrr!”. 

A professora Joana Baião, já conhecida de 
outros anos, tem acreditado em mim e tem 
conseguido despertar o meu interesse pelo 
Português, desde Camões a Saramago, sem o 
seu incentivo não tinha conseguido aprender 
o que tenho aprendido e gostar das obras que 
tenho lido, nunca pensei dizer isto. Obrigado, 
professora Joana, tenho a certeza de que falarei 
da sua disciplina e de si muitas vezes na minha 
vida futura.

O professor Paulo Victória talvez seja o pro-
fessor que melhor me conhece. Deu-me sempre 
a sua sincera opinião sobre mim e conselhos im-
portantes, ajudou-me a crescer melhor. Obriga-
do por tudo.

A disciplina que mais me marcou e cativou 
no secundário foi a disciplina de Físico-Química 
e muito disso se deve à professora Teresa Mou-
tinho, pela sua maneira de interagir e transmitir 
a matéria, fazia parecer fácil (mas não era, nem 
lá perto) o que não é nada fácil, mas eu adorava 
as aulas (exceto as da tarde). Às professoras Ana 
Paula Barrocas e Claúdia Viana quero também 
agradecer por sempre valorizarem o que eu 
fazia e esquecerem as vezes em que não era o 
aluno que elas gostariam.

Falar da professora Andreia da Luz é falar 
de seis dos nove anos que andei no Colégio, é a 
professora que me deu aulas em mais anos le-
tivos, tantas histórias haveria para contar, real-
mente a professora viu-me crescer. Obrigado 
por tudo o que me tem ensinado e por tudo que 

fez por mim e pela paciência nestes anos todos.
O professor de Educação Física, Nuno Gal-

vão tem sido uma ajuda no meu crescimento 
e na minha dedicação à atividade desportiva. 
Obrigado, professor.

Mais recentemente, tive a oportunidade de 
ser aluno do professor José Rainho, um mestre 
em informática e que muito se tem esforçado 
por me transmitir um pouco do seu saber. Obri-
gado, professor.

Finalmente, quero referir o papel impor-
tantíssimo do Dr. José Marques, coordenador 
desde o nono ano. Ele tem sido um “bacano”. 
Mesmo quando se impõe em situações de auto-
ridade, representa os princípios que quer ver em 
mim, o respeito pelas regras, pelos colegas, pelo 
Colégio e pela aprendizagem. Ir ao gabinete do 
coordenador para mim é um misto de receio, 
e de segurança, acredito sempre que pondera 
bem nos ralhetes, é uma pessoa compreensiva 
e que está sempre para nós. 

Desde esta altura, que nos intervalos sen-
tia a presença amiga do Sr. Luís e do Sr. Pedro, 
desconfiava até dos informadores que teriam, 
sabiam sempre o que se passava comigo para 
reportar, mesmo que eu não os visse, eles es-
tavam por lá, faziam o seu importante papel e 
também lhes deixo aqui um abraço. E não me 
posso esquecer do Sr. António, e das nossas 
conversas sobre o “glorioso”. Também não pos-
so esquecer as senhoras da cantina, do bar e da 
Sr.ª Zica da secretaria, obrigado por me atura-
rem nestes anos todos.  

Tenho também deixar uma palavra para o 
Sr. Joaquim da portaria, nestes anos sempre to-
mou conta de mim com paciência para a falta 
dos cartões. •

Pedro
Gaspar

5154

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2011 —
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Eu já devia ter previsto toda esta si-
tuação pandémica a aproximar-se, afi-
nal de contas, foram 13 anos a vir 5 ve-
zes por semana para a mesma escola, 
a mesma casa que me acolheu todos 
os dias. E, como sabemos, mais não 
seja pelos indícios trágicos analisados 
nas aulas de Português, o número 13 
não é um número que traga muita sor-
te consigo. No entanto, não podia es-
tar mais feliz de o terminar aqui, junto 
desta família.

Passei dos momentos mais felizes 
e infelizes dentro destas quatro pare-
des (não são tecnicamente quatro, mas 
serve para a imagem mental) e é por 
isso que vou ter saudades, pela carga 
mental que atribuo a um só sítio. Aos 
amigos que fiz e aos que foram embo-
ra, aos dias de rir até mais não e aque-
les em que ia para casa a chorar, aos 
professores que me fizeram sentir par-
te do mundo e aos que me deixaram 
bater com a cabeça na parede para 
aprender alguma coisa de jeito. Um sí-
tio repleto de memórias que ocupam 
aqueles que foram 13 anos da minha 
vida.

Lembro-me do dia em que conheci 

o meu melhor amigo, quando a minha 
mãe me “abandonou” no meio do re-
creio do primeiro dia de aulas e ele, 
como se fosse o meu salvador, veio até 
mim com a menor das despreocupa-
ções e me disse: “Olá, queres ser meu 
amigo?”, nessa altura fazer amigos era 
tão simples quanto isto. Lembro-me 
de descobrir o meu gosto pelas Artes 
e pela Literatura e lembro-me de to-
dos os professores do 3.º ciclo que me 
fizeram querer continuar a ser melhor 
a cada dia que passava, não só como 
aluno, mas como pessoa. Lembro-me 
de sentir pela primeira vez a dor de 
perder colegas. Lembro-me de po-
der finalmente dizer que era bailarino 
desde os meus três anos e ter orgulho 
nisso. Lembro-me de todos estes mo-
mentos e muitos mais ao longo destes 
13 anos de Colégio Valsassina.

Terminou agora a minha viagem por 
esta “escolinha que tão linda se luz”, 
cheia de aventuras e memórias para 
mais tarde partilhar e pessoas que no 
meu coração irão ficar.

Um obrigado especial aos profes-
sores: Paulo Victória, Benedita Sar-
mento, Inês Ferraz, Patrícia Rodrigues, 

Maria João Godinho, Cláudia Viana, 
Daniela Morais por tudo o que me 
ensinaram e pela pessoa em que me 
tornaram. Agradecimento especial à 
professora Joana Baião, um obrigado 
não chega para lhe agradecer. 

Todos os ensinamentos deste Colé-
gio, bons ou maus, tornaram-me quem 
sou e é por isso que vou ter tantas sau-
dades dos momentos com todos estes 
professores, com todos os meus cole-
gas e amigos do 1.ºA ao 12.º3.

Obrigado, Valsassina, prometo que 
voltarei para te visitar sempre, sendo a 
melhor versão de mim. •

4439

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2007 —

Pedro
Machado



Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2005 —
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Aprendi muita coisa e passei por 
muitos bons momentos nestes 15 
anos no Colégio Valsassina, tudo gra-
ças aos professores e trabalhadores do 
Colégio que seguem os princípios que 
tornam a escola o ambiente especial 
que é.

Provavelmente nunca esquecerei a 
emoção que tinha na primária nos dias 
de “Quinta”; os jogos das escondidas; 
os jogos de futebol no intervalo; a “ri-
validade” com as outras turmas; as pia-
das secas do Tiago durante as aulas ou 
até quando o senhor António nos em-
prestava uma bola de futebol e, pouco 
depois, sabe-se lá como, esta ia parar 
ao telhado do pavilhão. Acredito que 
este ambiente único que existe no Co-
légio é criado graças aos professores 
e aos auxiliares que se preocuparam 
tanto connosco ao longo dos anos. Foi 
graças a este ambiente e às amizades 
que fiz durante o meu percurso no  
Colégio que a minha estadia foi espe-
cial.

Resumindo, o Colégio Valsassina 
foi de certeza como uma segunda casa 
para mim, foi uma pena ter acontecido 
esta confusão toda no nosso último 
ano na escola e não termos consegui-
do fazer a viagem de finalistas todos 
juntos, mas o que realmente foi impor-
tante foram as amizades e as experiên-
cia por que passei ao longo dos anos. •

4093

Pedro
Oliveira
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Estou no Valsassina quase desde 
que me lembro. Lembro-me de como 
chorei no primeiro dia de aulas por-
que não queria estar sozinho, e como 
a primeira pessoa que me falou ficou 
melhor amigo para a vida. Lembro-me 
como na infantil dos cinco anos havia 
o estrado de madeira com buracos 
grandes o suficiente para enfiarmos lá 
a cabeça e vermos os gatos que pas-
savam debaixo da terra, ou da árvore 
com um ramo horizontal onde nos 
pendurávamos sempre. Lembro-me 
como uma funcionária fingia ser um 
fantasma na primária e nós fugíamos 
dela. Lembro-me daquela vez em que 
uma criança enfiou a cabeça nas barras 
verdes de ferro das pequenas escadas 
do recreio da primária (como todos fa-
zíamos na altura) e ficou presa; todos 
os professores vieram ajudar. Lembro-
-me como nós não podíamos estar no 
jardim do pátio da estrela, mas íamos 
para lá de qualquer das formas, e de 
como ficávamos presos dentro da es-
tátua de mármore. 

As minhas melhores memórias fo-
ram feitas quando mal tinha capacida-
de de as fazer, pelo simples facto que 

mal pensava em coisas que não fossem 
brincar com os meus amigos, ou fazer 
coisas que não eram permitidas fazer. 
A vida na escola não foi simpática para 
mim. Vivi a maior parte do tempo a so-
frer em silêncio devido a vários moti-
vos, e a escola nunca foi propriamente 
o local mais positivo para eu estar com 
o meu estado. Mas fiquei surpreen-
dido – agora viajando para anos mais 
recentes – quando me apercebi de que 
a escola é bastante aberta ao tópico 
LGBT.

Desde que tenho mente, que pensa 
acerca de mim mesmo, que me achei 
diferente do que todos diziam que eu 
era. Nunca gostei do meu corpo, ou do 
meu nome, ou da forma como me ves-
tia só mesmo para agradar às figuras 
parentais. A escola muitas vezes fazia 
pior. Tinha de escrever o meu nome em 
papéis e responder quando me chama-
vam por um nome que nunca conside-
rei o meu. Após anos a sofrer com isto, 
cheguei ao ponto onde não aguenta-
va mais, e comecei a dizer às pessoas 
quem sou eu: um rapaz. A maioria das 
pessoas teve uma reação positiva e 
aceitante. Eventualmente, comecei a 

contar a professores e a procurar ajuda 
no meio escolar, e fiquei surpreendido 
pela reação positiva não só da maioria 
dos professores, mas até mesmo do 
diretor. Claro, certos professores tive-
ram reações negativas, mas não é nada 
a que não esteja habituado. 

Estou extremamente agradecido à 
escola por me aceitar quando não fui 
compreendido noutros sítios como 
aqui. Obrigado por tudo. Espero que 
ajudem mais crianças como eu no fu-
turo e que continue a ser uma escola 
aberta, uma escola que aceita a diver-
sidade. •

4361

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2007 —

Quelhas
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Há oito anos neste Colégio, oito 
anos de muita aprendizagem, e de no-
vas amizades, com alguns momentos 
melhores que outros, mas que, no fun-
do, só me fizeram evoluir.

Levo comigo muitas memórias, que 
me enchem o coração, de momentos 
engraçados que aconteceram em au-
las, apesar de o ensino ser bastante 
exigente para nos preparar bem para o 
futuro. Levo na memória bons momen-
tos passados com os contínuos, como, 
por exemplo, no pavilhão do segundo 
ciclo, o Sr. Luís a fazer os seus relógios 
do Benfica,  nós a fugirmos do Sr. An-
tónio na Quinta, por já estarmos atra-
sados para as aulas, as meninas do bar 
que nos davam sempre dois sugos no 
nosso aniversário, e, acima de tudo, os 
professores que nos ensinaram tanto 
a crescer. Houve professores com que 
tive mais afinidade do que outros, mas 
todos me ajudaram a preparar para 
o futuro, gostei principalmente dos 
professores que, apesar de os alunos 
terem dificuldades, estiveram sempre 
disponíveis para os ajudar. Sempre me 
senti segura e à vontade para expor os 

meus problemas e agradeço aos pro-
fessores e coordenadores, que sempre 
me ajudaram em todos os momentos. 

Durante estes anos tive de fazer al-
gumas escolhas que me fizeram crescer, 
uma delas foi ter feito parte da equipa 
de vólei do Colégio, o que me ajudou a 
aprender, para além de algumas técni-
cas do jogo, a trabalhar em equipa.

Estar em Artes trouxe-me muita fe-
licidade, porque desenhar é uma coisa 
que eu sempre gostei de fazer e por-
que me motivou ainda mais a ir todos 
os dias para o Colégio, pois ia fazer 
algo de que gostava. No último ano 
tive a oportunidade de poder partici-
par numa lista da associação de estu-
dantes, onde aprendi a organizar even-
tos e a poder ter mais contacto com os 
outros alunos.

O Colégio Valsassina foi durante 
estes anos a minha segunda casa. Vou 
ter saudades do dia a dia no Colégio, 
dos bons momentos que aqui passei e 
das pessoas que marcaram esta fase 
da minha vida.

Por tudo isto, OBRIGADA, VAL-
SASSINA!!! •

5305

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2012 —

Raquel
Semião Há um ditado que diz “não 

voltes onde já foste feliz”, não 
concordo nada com esse ditado. 
Voltei a ser vossa professora e 
voltei a ser feliz. 

Ficam as memórias de lon-
gas conversas, trocas de ideias, 
trabalho e, sobretudo, de mui-
ta cumplicidade. Com as aulas à 
distância, soltámos muitas garga-
lhadas, não só com as aparições 
inusitadas do vosso colega Rodri-
go, que nos presenteou com uma 
coleção de robes de fazer inveja, 
assim como com o meu e o vos-
so difícil despertar… as nossas 
“manhãs submersas”, como lhe 
chamei.

Que o vosso futuro  seja aus-
picioso e que voltem sempre 
onde já foram felizes. 

Mafalda Simas
Professora de Educação Visual  

e de Oficina de Artes
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Estou há 12 anos no Colégio. De-
sejava, desde 2008, estar em casa em 
vez de estar nas aulas, e, ao fim de 12 
anos, tive o que finalmente mereci, 
infelizmente durou só dois meses e 
tive o azar que não mereci, usar más-
cara quatro horas diárias. Isto resume 
as minhas duas viagens a Cabo Verde, 
esperança de ter férias espetaculares 
para depois doenças estragarem tudo 
e ficar no quarto. 

Neste Colégio fiz vários amigos, 
que levo para o resto da vida. Com eles 
os intervalos passavam a correr, quer 
estivéssemos a jogar futebol, a jogar 
matraquilhos, a jogar às cartas, ou 
simplesmente a conversar. Alguns pro-
fessores e funcionários marcaram-me 
pela sua simpatia, pelo gosto que cria-
ram em mim sobre o que ensinavam, 
pela preocupação em saber se estava 
tudo bem e pelas pequenas conversas 
e troca de opiniões sobre o Benfica. 

Este lugar deu-me a possibilidade 
de ir a duas viagens de finalistas e o 
Covid-19 impediu uma outra. Aquela 
viagem, a do 9.º ano, não a vou esque-
cer, não só por ter conhecido parte de 
Londres, por ter comprado e comido 

imensos M&M’s, por ter visto a loja de 
legos, por ter ido a museus e por ter 
servido de tradutor. Mas a melhor par-
te foi ter estado com os meus colegas, 
ter-me divertido com eles, ter ido com 
eles a todos os lugares que podíamos 
e queríamos. 

Que sorte tive em estar numa es-
cola com um espaço enorme para os 
nossos intervalos, desde três campos 
de futebol, a um campo de basque-
tebol, um campo de ténis, mesas de 
matraquilhos, e imenso espaço onde 
correr e saltar, cadeiras e mesas, onde 
jogámos às cartas e conversámos, ou 
seja, uma escola com muito espaço 
para sermos livres. Uma escola com 
salas grandes, um grande ginásio e la-
boratórios, onde estão materiais para 
podermos utilizar em projetos e ex-
periências para melhor compreender 
o que nos é ensinado. E um grande 
auditório onde acontecem inúmeras 
conferências, quer seja sobre algo que 
se está a aprender, ou sobre algo que 
pode vir a interessar-nos para o futuro.

Não posso deixar de referir inúme-
ras iniciativas para apoiar o próximo a 
que o Colégio nos incentiva a partici-

par, quer fosse doar comida e roupa 
ou ajudar no Banco Alimentar, dar ma-
teriais escolares ou dar explicações a 
crianças que precisam de ajuda e não 
conseguem tê-la. Esta escola sempre 
nos incentivou a ajudar o próximo, 
quer doando o que faz falta a quem 
precisa, quer fazendo voluntariado, e 
isto não só ajuda quem precisa, como 
também nos permite crescer como in-
divíduos de uma sociedade.

Nesta escola eu cresci, não só em 
altura e idade, mas também como pes-
soa. Só vos posso agradecer por ser 
quem sou. •

4524

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2008 —

Ricardo
Conchinha
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Valsassina, uma segunda casa!
Inicio o meu testemunho com esta 

epígrafe porque creio ser um excelen-
te resumo do sentimento que se vive 
dentro do colégio Valsassina, desde 
o primeiro momento que o conheci. 
Ainda não era aluno do Valsassina, e, 
no entanto, bastou-me o dia da visita 
guiada, seguido do dia da entrevista 
com o Dr. José Manuel Marques, para 
perceber que existia algo de especial 
naquele espaço e era ali que eu gosta-
va de fazer o Ensino Secundário, feliz-
mente não me enganei. 

No dia 8 de setembro de 2017, co-
meçou uma nova fase na minha vida. 
O ingressar no Ensino Secundário, o 
mudar de Colégio, o ir para um espa-
ço desconhecido são tudo motivos de 
algum receio, no entanto, rapidamente 
o receio se transformou em à vonta-
de, convívio e confraternização com os 
novos colegas e professores. Foi neste 
dia que tive a certeza de que tinha fei-
to a escolha acertada, que no Valsassi-
na iria encontrar um Colégio exigente, 
que nos pede trabalho árduo, todos os 
dias, mas também um espaço de ami-
zade, entreajuda, proximidade entre 

discentes e docentes, é um Colégio 
que não se preocupa apenas connosco 
enquanto alunos, mas sim como pes-
soas, que nos ajuda e nos compreende, 
um espaço que facilmente se transfor-
ma na nossa nova casa. 

Durante estes três anos, aprendi 
muito não só ao nível académico, mas 
também como pessoa, apreendi novos 
valores que passaram a pautar o meu 
quotidiano. Nestes três anos, fui desa-
fiado todos os dias a ir mais longe, a fa-
zer mais e melhor, a participar em pro-
jetos de solidariedade, de cidadania, a 
levar o nome do Colégio além portas, 
projetos que nos desafiam em várias 
áreas, que extrapolam a sala de aula e 
os manuais, que nos levam a aprender 
de novas formas, exemplo disso são o 
Nós Propomos, o Parlamento dos Jovens, 
entre outros. 

Do Valsassina, levo também amigos 
para a vida, e foi precisamente isso que 
encontrei junto de  duas pessoas mui-
to especiais que desde o primeiro dia 
estiveram a meu lado e me apoiaram 
nesta nova fase, a Mariana Queiroz 
de Almeida e a Inês Marques da Cos-
ta. Tê-las como apoio foi fundamental 

para conseguir ter um percurso de su-
cesso. 

Em suma, posso dizer que estes 
três anos foram um marco muito po-
sitivo na minha história, que o Valsas-
sina ficará guardado no meu coração 
como um lugar de trabalho, desafio, 
mas igualmente de companheirismo, 
amizade e felicidade. •

6330

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2017 —

Ricardo
esteves
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E, mais uma vez, chegamos ao final 
do ano letivo. Mas este será um final 
especial para todos nós, seja qual for o 
caminho que cada um percorreu para 
aqui chegar, todos fechamos aqui um 
ciclo e estamos prontos para uma nova 
etapa das nossa vidas. O que o futuro 
nos reserva dependerá, muito, do que 
nos esforçarmos por alcançar…, mas o 
que aqui deixamos de bom deveu-se 
muito ao que Colégio Valsassina nos 
proporcionou.

Quero agradecer a todos os pro-
fessores, auxiliares e funcionários por 
terem desempenhado o seu papel com 
toda a alegria, compreensão e paciên-
cia, ao longo destes anos. Todos, cada 
um à sua maneira, contribuíram para 
ajudar a desenvolver o nosso carácter 
e facilitar a nossa vida de estudante, 
desde as saudações entusiastas das 
maravilhosas funcionárias do bar que 
nos atendem de manhã,  cheios de 
fome e pendentes do dilema diário, de 
qual é a aula mais extenuante: a aula 
de Matemática com o professor mais 
implacável de Chelas, e de Portugal 
certamente, ou a gloriosa aula de Físi-
ca onde a “energia” e  o conhecimento 

é tanto que só os que a presenciaram 
puderam testemunhar os fenómenos 
inesquecíveis aqui ocorridos… até ao 
“até amanhã” do Sr. Joaquim que nos 
acompanhava sempre, mesmo depois 
de um dia cansativo.

A todos os meus amigos, espero 
que não seja um adeus, mas sim um 
até breve, um intervalo para nos pre-
pararmos para esta nova fase das nos-
sas vidas. Todos nós, desta geração de 
Finalistas, que subimos esta ladeira do 
Valsassina, apesar de todos os cami-
nhos, opções e desvios feitos por cada 
um de nós, iremos no final encontrar-
-nos no topo. Será como um final de 
um dia de aulas, em que, por mais que 
corrêssemos, o dia acabava com todos 
juntos à saída da escola à espera da 
autorização para irmos para o mundo 
e sermos livres…

Valsassina, sinto que parte de mim 
irá sempre residir nos interiores destes 
muros. Obrigado, por tudo! •

5318

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2012 —

Ricardo
Nobre
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Eu vim para o Valsassina no quarto 
ano, vindo de outro país e continente, 
e era tudo muito diferente. Sincera-
mente, eu comparava a primária a uma 
prisão devido aos muros em rede que 
cortavam o acesso ao resto da escola, 
exceto naquele dia da semana em que 
descíamos todos a correr desvairada-
mente para a “Quinta” e voltávamos 
com os joelhos esfarrapados. Eu tive 
de repetir esse ano, pois vim a meio do 
ano sem saber o que era uma conta de 
subtração. Na altura foi mau chumbar, 
mas, ao longo dos anos, vi este ano 
como uma grande vantagem, por dois 
motivos: primeiro, eu tive duas viagens 
de finalistas, e qual é a criança que não 
adora um fim de semana a fazer ca-
noagem e a correr pelo campo num sol 
de 40 graus? E, segundo, a razão mais 
importante, nesse segundo ano en-
trei numa turma onde eu encontrei os 
meus amigos, companheiros, com os 
quais tenho a certeza que terei sempre 
contacto.

Eu nunca pensei vir a gostar de uma 
escola, pois nunca fui grande aluno e 
nunca tive as melhores notas e, além 
disso, houve uns tempos em que exis-

tiam “rufias” na escola, o que, por ve-
zes, me tirava a vontade de ir à escola. 
No entanto, vendo para lá disso, eu 
sinto que durante o meu percurso nes-
te Colégio conheci muita gente que 
melhorou esta experiência: os funcio-
nários com quem eu faço sempre con-
versa até hoje, professores que torna-
vam as aulas interessantes. Apesar de 
algumas notas baixas, os professores 
não desistiram de mim e tentavam 
sempre ajudar-me e, por isso, estou 
muito grato. Vi muita preocupação 
de professores e coordenadores pelo 
bem-estar de alunos e acho isso belo, 
nunca pensei que uma escola pudesse 
dar tanto apoio aos alunos. Foi nesta 
escola que eu desenvolvi a minha arte, 
que é algo muito importante para mim, 
pois é a minha área, a que eu vou se-
guir na vida. 

Verdadeiramente fico triste por 
dizer adeus a este Colégio onde criei 
relações e memórias fantásticas. Bem, 
vamos ser honestos, ainda há uma hi-
pótese de que não se livrem de mim 
já este ano e que tenha de escrever 
este texto novamente, algo que since-
ramente não me incomodaria muito, 

mas, no entanto, esperemos que não 
aconteça.

Agradeço a todos os que me aju-
daram neste percurso, agradeço pelas 
boas e más experiências, pois molda-
ram o eu que sou hoje. Saio feliz. •

5060

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2010 —

Rodrigo
Barrote
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Um rapaz no Colégio Valsassina
O Colégio Valsassina não foi só o 

local onde estudei, foi uma segunda 
casa, onde cresci em altura e como 
pessoa. Muitos dos valores fundamen-
tais da vida aprendi-os, precisamente, 
no Colégio. 

Ao longo destes 16 anos, muitas 
aventuras, problemas, amizades se 
passaram e começaram a transfor-
mar-se em memórias, um processo 
natural da vida, algumas irei esquecer, 
mas certamente não me irei esquecer 
de certas recordações, que realmente 
marcaram a minha infância. 

Vou começar com um episódio um 
pouco problemático, mas importante. 
Estava no 2.° ano, penso eu, era um 
rapaz calmo, bem comportado, no en-
tanto, houve um certo dia em que tive 
a brilhante ideia de mandar rissóis para 
o chão, a explicação é simples, detes-
tava aquilo. Eu, todo contente, voltei à 
aula, mais tarde, uma auxiliar foi à nos-
sa aula e perguntou quem tinha feito 
aquela atrocidade. Eu, mais uma vez, 

continuei firme e menti. Acabaram por 
descobrir que tinha sido eu, e fui cas-
tigado. Foi a primeira vez que fui real-
mente confrontado com a realidade, a 
mentira infelizmente é uma manobra 
de fuga que se torna viciante, foi a 
partir dali que percebi o quão é errado 
mentir perante a sociedade. 

Uma outra memória que vai per-
manecer é o futebol, é verdade, este 
simples desporto tornou-se um dos 
principais temas da minha adolescên-
cia, muito graças ao Valsassina. Repre-
sentei o Colégio desde o 5.° ano até 
aos dias de hoje e acreditem, nunca 
me cansei de jogar futebol. Durante 
todos estes anos as verdadeiras recor-
dações não são as vitórias ou as derro-
tas, mas sim a amizade, o convívio e a 
dedicação de todos em prol de algo, a 
união que tínhamos dentro de campo 
é a razão da minha paixão pelo despor-
to. Mais uma vez, foi o Colégio que me 
proporcionou estes valores cruciais 
para o mundo profissional. 

Esta jornada está a chegar ao fim, 

irei ter saudades, a palavra Valsassina 
estará guardada na minha memória, 
não trocava por nada tudo o que pas-
sei, foi verdadeiramente incrível esta 
viagem de 16 anos. Acabei por gostar 
de rissóis e continuo um fanático pelo 
futebol. 

Obrigado, Valsassina, por todos os 
valores transmitidos que certamente 
vão ser os meus pilares para o futuro. •

3915

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2004 —

Rodrigo
ladeiro
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Comprimir esta epopeia que vivi 
num texto é algo “doentio”. Sinto que 
daqui por uns anos vou pensar ”Como 
é que não escrevi isto!”, mas a verdade 
é que 15 anos no mesmo espaço com 
essencialmente as mesmas pessoas dá 
muito que escrever. Desde os nossos 
motins semanais na primária a gritar 
“Quinta, Quinta!” até a Pilar nos abrir o 
portão, até aos nossos motins diários a 
gritar ”Tá ali o autocarro!” até o Senhor 
Joaquim abrir a cancela.

Aprendi muito nestes anos (cla-
ro, é uma escola), mas não foi nesse 
sentido. Sim, aprendi que o 1+1 dá 3 
e aprendi a escrever como deve çer. 
Cresci como aluno, mas essencialmen-
te como pessoa. Fiz amigos para toda 
a vida aqui. Vi pessoas chegar e ir, ir 
e voltar. E sempre me perguntava por-
que eu não mudava. Mas fico contente 
por eu e a outra meia dúzia a quem eu 
chamo família nunca ter mudado.

Ainda ontem olhava para os rapazes 
mais velhos que nos roubavam bolas e 
pensava: ”Quando for mais velho nun-
ca farei isto aos mais novos.” Quando 
somos os mais velhos, queiramos  ou 
não, vamos ter sempre os olhos dos 

mais novos em nós, especialmente 
quando se faz parte da associação de 
estudantes. E depende de nós qual é 
a mensagem que lhes queremos pas-
sar, o exemplo que queremos dar. Daí 
tentar ser sempre um melhor eu para 
que a melhor parte de mim fique cá em 
outros que continuem o que cá deixei.

Injustiça. É o que toda a gente acha 
que este ano está a ser para nós fina-
listas. Sim, podia ser mais agradável, 
mas as nossas melhores memórias não 
vão ser as de máscara! O que são 3 
meses em 15 anos? Quando me lem-
brar de quando estava no Valsassina 
vai-me passar pela cabeça este perío-
do de 3 meses, mas de forma breve. 
Vou-me lembrar dos polícias e ladrões, 
dos meus primeiros amigos, da minha 
primeira luta, da minha primeira namo-
rada, da primeira vez que chutei uma 
bola, da primeira vez que pus os pés 
num palco. E isso é o que importa. Por-
que o que vai doer quando recordar-
mos não vai ser o que podia ter sido. 
Mas o que foi e já passou. Olhar para 
trás com carinho e saudade, desde a 
importância de ter a rádio até ao mais 
insignificante folhado misto.

“O que eu sou hoje” é a carga que 
trago comigo das peripécias que fiz. 
Tralha dos feitos que conquistei. Res-
tos de amizades que criei. Cheguei 
uma criança, saio um outro adulto, mas 
uma coisa eu sei: eu vou voltar. •

4069

Rodrigo Osório
de Castro
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A minha irmã sempre me disse: 
Aproveita o 12.º ano, vai ser o melhor 
ano da tua vida. Durante todo o Se-
cundário eu mantive estas palavras 
na minha cabeça e sempre que tinha 
uma semana com três testes, quatro 
trabalhos, duas apresentações orais 
e um projeto, eu parava e pensava: 
Quando eu chegar ao 12.º ano vou 
compensar este trabalho com todo o 
tempo para me divertir. Eu imagina-
va um ano com um horário de sonho, 
menos disciplinas, mais tempo para 
estar com os meus amigos, viagem 
de finalistas e jantar de finalistas. No 
primeiro período, as minhas expecta-
tivas foram cumpridas, passei sema-
nas incríveis a planear uma lista com 
os meus amigos, consegui ter tem-
po para os trabalhos escolares, mas 
também tempo para me divertir, re-
sumindo, tudo estava a correr como 
planeado. Mal sabia eu que iria pas-
sar os meus últimos dias no Colégio 
de máscara, a dois metros dos meus 
amigos, sem poder dar um abraço de 
despedida aos professores e colegas 
que me acompanharam 8 anos. Anos 
estes em que cresci e descobri quem 

eu realmente sou. Mas a vida traz-
-nos adversidades e o que realmente 
importa é o que nós conseguimos fa-
zer com elas. Neste momento, todos 
os sonhos que eu tinha para este ano 
mudaram, mas não necessariamente 
para pior, são apenas diferentes ten-
do em conta a situação. Sempre dis-
seram que o que importa não é o final 
de uma etapa, mas sim a jornada que 
passamos, e eu consigo dizer com or-
gulho que foi a melhor jornada que eu 
poderia imaginar. Passei de intervalos 
a correr pela Quinta e pelos montes, a 
intervalos na rádio a dançar e cantar. 
Criei memórias que ficaram comigo 
para a vida e fiz amizades que levo no 
coração, mesmo as que fui perdendo 
pelo caminho fizeram de mim quem 
eu sou hoje.

Agora que estou no final do 12.º 
ano e no final do meu percurso escolar 
consigo dizer, ao olhar para trás, que o 
meu secundário foi todo ele o melhor 
que eu poderia imaginar. Apesar do tra-
balho e dos obstáculos que tivemos de 
ultrapassar, conseguimos todos chegar 
ao fim com um coração cheio de me-
mórias e carinho uns pelos outros. •

5288

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2012 —

Teresa Cortesão
Correia
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Sinto-me muito agradecido pelos 
8 anos que aqui passei. Tenho orgulho 
em ter sido educado num dos Colégios 
mais prestigiados, com mais tradição, 
que tem décadas de existência, cuja 
fundação mais primordial remonta a 
1898, que já educou múltiplas gera-
ções, e ao qual repetidamente muitos 
antigos alunos confiam o ensino dos 
seus filhos. Quem sabe, talvez um dia, 
os meus filhos possam vir também es-
tudar aqui. Esta é, com certeza, uma 
escola que se esmera por oferecer 
uma qualidade de ensino superior às 
outras, que se esforça por ser uma das 
melhores do nosso país. E eu, desde 
que cá entrei, no quinto ano, sempre 
senti isso muito presente. Acho que a 
superior exigência que os professores 
têm com os alunos é uma das grandes 
características definidoras e diferen-
ciadoras deste Colégio.

Ao longo dos anos, criei muitas me-
mórias e amizades neste Colégio, e sei 
que muitas delas não vão acabar após 
a nossa saída e vão continuar por bas-
tantes anos, e algumas até uma vida 
inteira. Lembro-me de, no primeiro 
dia de aulas aqui no Colégio, eu e os 

meus amigos recém-chegados de uma 
escola minúscula nos Olivais, achar-
mos que a escola era gigante e tinha 
muitos edifícios, o que realmente é 
verdade, e ficámos muito espantados 
com a “Quinta”, com o campo de fute-
bol, com o ginásio (que era inexistente 
na escola de onde vínhamos) e por ter 
todo este espaço por onde correr e 
brincar.  Nesse espaço enorme, duran-
te muitos anos, pudemos construir as 
nossas “cabanas” com ramos e coisas 
que encontrávamos na Quinta, brin-
car com paus, fazer guerras de “chei-
rinhos”, jogos das escondidas ou apa-
nhada, brincadeiras que demoravam o 
intervalo inteiro, ir à biblioteca, jogar 
futebol e esfolar os joelhos no campo 
de pedrinhas que só mais tarde ficou 
verde, jogar à parede, jogar vólei, bas-
quete, pingue-pongue, matraquilhos, ir 
ao bar, ou simplesmente conversar en-
tre amigos. Enfim, os intervalos nunca 
foram aborrecidos. Já as aulas, de vez 
em quando, pois claro, mas ao longo 
do percurso percebi que também os 
momentos menos bons são parte inte-
grante e inseparável do caminho que 
temos de percorrer!

Obrigado, Colégio Valsassina, e a 
todos os professores e outros funcio-
nários que contribuíram para o meu 
sucesso nesse caminho. •

5074

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2011 —

Tiago
Castro
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Eu entrei no Colégio Valsassina no 
10.º ano quando tinha quinze anos. 
Vinha de uma escola diferente, o que 
me fez ter de passar por um período de 
adaptação quando cheguei. 

Aprendi nesta escola a trabalhar 
bastante e a esforçar-me para atingir 
os objetivos que tinha e a desafiar-me 
com o nível de dificuldade dos conteú-
dos dados, coisa pelo qual estou bas-
tante grato. 

Fiz algumas amizades que penso 
que se prolongarão depois de sairmos 
da escola. Alguns dos professores que 
me marcaram foram o professor Luís 
Ferreira, de Geometria Descritiva, o 
professor Luís Carvalho, de Matemá-
tica, e o professor Paulo Victória, de 
Moral. •

Ao fim de mais de vinte anos 
como professor, aprendi que um 
novo ano e novos alunos não são 
“mais do mesmo”. Na capacidade 
de atualização e de ligação à socie-
dade está, entre outras, a de saber 
aprender sempre algo de novo com 
os novos alunos. Também esta “forna-
da” capacitou-me para este aggiorna-
mento enquanto professor de EMRC 
ao longo destes últimos oito anos. O 
meu sincero agradecimento.

São inumeráveis os momentos 
vividos em conjunto. No entanto, re-
cordo um episódio da viagem do 9º 

ano a Londres. Numa noite aprazível, 
decidiram os professores dar uma vol-
ta de autocarro. No regresso ao hotel, 
começamos a ser provocados e ofen-
didos por um passageiro britânico, 
pouco amistoso dos portugueses. A 
atitude com que o grupo, composto 
por quase uma centena de adolescen-
tes, foi admirável. O motorista tomou 
as providências necessárias (que o 
dito senhor alcoolizado abandonas-
se a viatura) e lá seguimos viagem. 
A serenidade e a ordem com que os 
alunos responderam, dificilmente se 
apagarão da minha memória.

É um grupo heterogéneo e com 
muitas qualidades, porém gostaria 
de salientar a generosidade de mui-
tos nas campanhas de solidariedade 
e de voluntariado junto da comuni-
dade envolvente ao Colégio. Esta 
capacidade de ver, analisar e intervir 
de uma forma proativa na sociedade, 
são qualidades e competências so-
ciais fundamentais para um mundo 
mais humano, justo e feliz.

Parabéns e muitas felicidades.

Paulo Victória
Professor de Educação Moral

6423

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2017 —

Tiago 
Rocha
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Quinze anos de lições.
É engraçado ver a reação das pes-

soas quando lhes digo que desde pe-
queno que estou na mesma escola e 
que nunca mudei, “Não te fartas?”, 
“Tens algum parente que é professor?”, 
são a maioria das perguntas que me 
fazem e é interessante como ambas 
as perguntas têm como resposta um 
grande não.

Frequento o Valsassina desde que 
me lembro e nunca tive motivo de 
queixa ou uma razão para sair. Neste 
caminho criei fortes amizades e nunca 
dei nenhuma razão para os meus pais 
me tirarem do Colégio, tudo o que vivi 
resultou nesta experiência que está 
perto de acabar.

De facto, levo para a minha vida 
uma data de amizades fantásticas que 
não trocaria por nada e, sendo o típico 
rapaz que sou, não fazia outra coisa do 
que jogar à bola na Quinta. O que é a 
Quinta? A Quinta é só um dos lugares, 
se não o lugar mais icónico, do Colégio 
Valsassina. Atualmente tem relva sin-
tética, mas, “no meu tempo”, era nada 
mais nada menos que terra batida. Um 
campo de sete mais um campo de cin-

co, ambos de futebol, com oito balizas, 
pois o campo de sete servia como dois 
campos de cinco. Foi lá que joguei a 
maior parte da minha vida futebol e 
onde provavelmente deixei mais san-
gue de tanto esfolar os joelhos naque-
le chão seco e arenoso. Nada me dei-
xava mais feliz naquela altura. 

Depois crescemos e passamos a re-
parar que afinal ir para as aulas todos 
suados cheios de pó não valia assim 
tanto a pena e os passatempos passa-
ram a ser outros.

O que era futebol passou a ser fu-
tsal e o que eram pequenos intervalos 
para falar passaram a ser pequenos in-
tervalos para jogar matraquilhos.

Mas vamos só parar de falar um bo-
cadinho de intervalos só para mencio-
nar um pouco o resto. Educação física 
foi sem dúvida uma disciplina muito 
engraçada por causa da quantidade de 
voleibol que nos obrigam a jogar. Não 
me interpretem mal, eu gosto de vólei, 
mas ver “aquele aluno” a debater com 
o professor que uma diversidade de 
desportos coletivos é melhor para a 
saúde física é bastante engraçado.

Quero destacar das minhas boas 

recordações a grande cantina, de que 
toda a gente gosta, mas que, a certa 
altura, param de frequentar ou por ter 
demasiada fila ou por serem demasia-
do velhos e preferirem o bar ou ir al-
moçar a casa.

Só um último obrigado a todos os 
professores e funcionários que me aju-
daram ao longo deste grande percur-
so. No que toca a amigos esses ainda 
vão ter de me aturar por muito mais 
tempo. Sortudos, não é verdade?

Um até breve (se a lenda dos al-
moços dos antigos alunos do Colégio 
sempre for verdade). •

4079

Tiago
Rodrigues
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Quando penso no meu percurso ao 
longo destes 15 anos, penso nas ami-
zades que fui criando. Passar o tempo 
com as pessoas que mais amamos é a 
coisa mais importante na vida e o Co-
légio deu-me essa possibilidade.

Nós não gostamos de perder coisas, 

especialmente quando nos são impor-
tantes. Quando olhar para trás não vou 
pensar “gostava de ter passado mais 
tempo a trabalhar” ou “gostava de ter 
passado mais tempo a dormir”, mas sim 
“gostava de ter passado mais tempo 
com as pessoas que eu amo”. Sendo 

esta a minha fonte de energia e felici-
dade, estarei eternamente grato a esta 
instituição por me ter proporcionado 
todas estas experiências e um grupo de 
amigos que certamente levarei comigo 
no coração o resto da minha vida.

Obrigado, Colégio Valsassina! •

4011

Tomás 
Pinto

Um ciclo da vida que termina, 
uma nova etapa que começa.

Ficam as memórias dos momen-
tos vividos, risos, preocupações, an-
gústias, momentos de descontração, 
amizades que se fortalecem e o que 
aprendemos uns com os outros.

Começámos com uma pequena 
turma, com alguns alunos do Colégio 
que já conhecia desde o início do 3.º 
ciclo, como a Margarida, a Iara, a Inês 
Santos, a Filipa, a Mariana Filipe, o 
Bernardo ou a Inês Costa, outros que 
conheci no 9.º ano, como a Catarina 
ou a Mar, e outros recém-chegados 
como a Mariana Almeida, o Vasco, o 
Ricardo ou a Ana Catarina. Passou-se 
o 10.º ano e a turma foi-se consoli-
dando, apesar das diferenças entre 
cada um, que dividiam com alguma 
frequência este pequeno grupo em 

outros ainda mais pequenos. Mas 
chegámos ao 11º. ano, a Margarida 
abandonou-nos temporariamente, 
graças à sua experiência por terras 
americanas, mas a Luísa Lupi e a Ca-
rolina passaram a frequentar (pouco) 
a nossa turma como assistentes. Fo-
mos ao Porto, e as relações estreita-
ram-se, quer entre alunos, quer entre 
alunos e professores. A turma do 11.º 
3 ganhava coesão, espírito de união, 
que tanto se manifestava na organi-
zação de programas, de projetos e na 
entreajuda, como (para mal dos meus 
pecados) nas reivindicações. Che-
gámos ao 12.º ano. A turma cresce: 
para além do regresso da Margarida, 
é enriquecida com a chegada do João, 
que veio de fora, e do Pedro, que, fe-
lizmente para todos, percebeu que as 
Ciências não eram a sua área, mas sim 

a História. A Carolina tornou-se mais 
presente e o Pedro nunca foi ausente.

 A TURMA do 12.º 3 estava com-
pleta! 

E, feitas as contas, no “final do dia”, 
foi, de facto, um prazer trabalhar com 
todos, vê-los crescer, evoluir, e partici-
par de alguma forma nesse crescimen-
to. É com um misto de entusiasmo e 
pena que agora os vejo entrar numa 
nova etapa da sua vida, onde têm o 
mundo inteiro à espera. Mas é esse 
o nosso papel enquanto professores: 
ajudar os nossos alunos a definir o fu-
turo que querem construir e a traçar o 
seu caminho ao longo de uma vida … 
que irá ser escrita por cada um.

Um grande abraço, 

Benedita Sarmento
Professora de História
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Iniciei o meu percurso escolar 
no Colégio Valsassina no ano letivo 
2017/2018. A princípio encontrava-
-me bastante receoso com a mudança, 
uma vez que tive de sair de uma es-
cola onde já estava muito integrado, e 
onde tudo me era familiar, para um ou-
tro ambiente, muito maior. Para além 
disso, iria começar o Ensino Secundá-
rio, uma nova etapa do meu percurso 
académico, na área de que de facto 
gosto. Os primeiros tempos não foram 
nada fáceis. Tive de me adaptar a um 
Colégio que, comparado com a minha 
realidade anterior, é um mundo, bem 
como a todo um grau de exigência di-
ferente daquele que sentia no Ensino 
Básico. Contudo, ao conhecer melhor 
o projeto educativo do Colégio, per-
cebi que esta fase da minha vida tinha 
tudo para correr bem. O Ensino Secun-
dário motivou-me bastante mais para 
estudar, por ser mais desafiante e mais 
interessante. 

Ao longo destes três anos no Co-
légio, senti-me sempre acompanhado 
pedagogicamente uma vez que, no 
Valsassina, temos uma coordenação 

preocupada com os alunos. Quanto 
aos professores, sempre nos acompa-
nharam muito bem, e sinto que esta-
belecemos muito boas relações com os 
mesmos, passando momentos únicos 
dentro e fora do Colégio. Deste modo, 
nota-se o ensino de reconhecida qua-
lidade, que torna o Colégio Valsassina 
numa referência no ensino nacional.

Confesso que sinto pena de ter-
minar o meu percurso escolar de uma 
forma tão inusitada, devido ao que 
esta pandemia nos trouxe. Esta situa-
ção foi um desafio para todos nós, mas 
graças aos esforços integrados de alu-
nos, professores e do Colégio, consi-
dero que demos a volta por cima com 
distinção, apesar de não ter sido nada 
fácil.

Para trás ficam memórias, umas 
boas, outras não tanto, contudo, saio 
do Valsassina com a noção de que 
cresci como pessoa nestes três anos. 
Não me sinto necessariamente triste 
por sair, pois olho com orgulho para o 
meu percurso, e encaro o que aí vem 
de cabeça erguida, com grande entu-
siasmo. •

6343

Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2017 —

Vasco
Costa



Data de entrada no Colégio Valsassina
— 2005 —
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São muitos os momentos, muitas 
as histórias, por isso uma das grandes 
certezas na minha vida é a de que irei 
para sempre guardar esta família que é 
o Colégio Valsassina no meu coração.

Desde 2005, fiz muitos amigos, 
conheci uma turma fantástica, apren-
di com profissionais que nos acolhem 
quase como seus próprios filhos, sor-
ri, brinquei, experienciei, e garanto 
que se pudesse voltar atrás, voltaria 
e faria tudo da mesma maneira. Ape-
sar da minha condição, fui realmente 
muito feliz aqui, nunca sofri qualquer 
tipo de problema, todos desde sempre 
aceitaram as minhas diferenças e, hoje, 
posso dizer que sou um rapaz popular 
muito respeitado por todos no Valsas-
sina. Não quero dizer adeus, ainda é 
muito cedo, vejo-me a subir e a descer 
os montes na Quinta, a jogar às escon-
didas no pátio da estrela, a entrar nos 
tubos do recreio dos três anos, vejo 
tudo isso como se fosse ontem, mas 
não na verdade já se passaram quinze 
anos e, como tal, há que sair do casulo 
e abrir as asas para uma nova aventu-
ra, uma nova jornada. Sim, eu sei que 
pode ser assustador, mas, tal como nos 

Descobrimentos, agora também há 
que enfrentar os medos do mar des-
conhecido e navegar até alcançar a tão 
desejada glória.

Os mais sinceros agradecimentos a 
todos os profissionais envolvidos nesta 
minha jornada, por todo o apoio, cari-
nho e motivação para fazer mais e me-
lhor. A nossa vida é feita de capítulos 
e eu estou prestes a iniciar o próximo. 
Chegou a hora.  Adeus, Valsassina. •

4041

Vicente
Pires
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