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“Tomemos então, nós, cidadãos comuns, a palavra e a iniciativa. 
Com a mesma veemência e a mesma força com que reivindicarmos 
os nossos direitos, reivindiquemos também o dever dos nossos de-
veres. Talvez o mundo possa começar a tornar-se um pouco melhor” 

José Saramago (1998, 10 dez.).  
Discurso da entrega do Prémio Nobel de Literatura.

Com a mesma força que celebramos a Liberdade, reivindicamos a 
Escola a assumir-se como uma casa viva de liberdade e criatividade.  

Um espaço aberto de rigor e autonomia. Um espaço que convoque 
os alunos e as alunas para voar.  

Um lugar que promova a responsabilidade e a participação social, 
suportado numa aprendizagem de matriz humanista com uma forte 
exposição ao contexto envolvente e às realidades do mundo, que 
estimule a sensibilidade artística, social e ambiental, a consciência 
cultural, a autonomia, e a formação ética, essenciais ao exercício de 
uma cidadania ativa e informada. 

“Liberdade para voar” implica um modo de estar na sociedade que 
tenha como referência os direitos humanos, os valores da igualdade, 
da democracia e da justiça social. 

“Voar longe e em liberdade” implica que, de forma indelével, a apren-
dizagem encontre a sua essência na exigência de pensar: pensar por si 
próprio, saber ouvir e respeitar as opiniões dos outros, apresentar as 
razões para as suas opiniões, analisar conceitos, resolver problemas, 
desenvolver o rigor do raciocínio e a capacidade de reflexão. Conhe-
cer-se a si próprio e ao mundo, e, sobretudo, ter o prazer de pensar.  

Para uma formação integral de qualidade é igualmente importante 
aprender a viver em conjunto, colocando as aprendizagens relativas 
ao desenvolvimento académico a par do desenvolvimento emocional 
e social, valorizando as experiências pessoais dos alunos, reconhe-
cendo e respeitando a sua individualidade e aceitando a diversidade. 

Nesta edição da Gazeta Valsassina ao celebrar a Liberdade, evoca-
mos a Carta Universal de Deveres e Obrigações dos Seres Humanos1. 
Enquanto titulares de direitos temos de assumir a nossa condição de 
cidadãos como um atributo que exige exercício e atualização per-
manente. Não só temos de obrigar-nos, a nós mesmos e às nossas 
comunidades, a exercer os nossos direitos, como temos, também, de 
reconhecer que tal implica o cumprimento de direitos e de obriga-
ções para connosco, e para com a coletividade e as gerações futuras. 

Para alcançar um desenvolvimento pleno e autêntico precisamos 
de aprender a pensar e, principalmente, a saber pensar como partes 
de um todo ao qual pertencemos e pelo qual somos responsáveis. 
Perante esta exigência de pensar o coletivo e a sua continuidade, 
desafiamos os alunos e as alunas a refletirem; a serem ousados/as e 
inovadores/as; a empreenderem soluções concretas para problemas 
reais; a explorarem novas questões; a confrontarem interrogações e 
incertezas; a usarem diferentes linguagens e expressões artísticas. E, 
sobretudo, convocamo-los a assumirem-se como cidadãos conscien-
tes – humanistas, democráticos, justos, inclusivos – com capacidade 
de intervenção crítica e criativa na comunidade. 

Desta forma acreditamos que é possível potenciar o desenvolvi-
mento de todas as suas capacidades e, acima de tudo, contribuir para 
que, em liberdade, sejam Felizes.

1  https://www.josesaramago.org/wp-content/
uploads/2021/05/PT-declaracao_deveres_humanos_
paginada.pdf . Consultado em 17 de junho de 2022.
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Tu, as tuas escolhas e os outros1

Manuel Heitor Antigo aluno do Colégio Valsassina, 1961 – 1976.  
Professor Catedrático no Instituto Superior Técnico (onde é docente desde 1986). 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2015 – 2022

EM dESTAquE

2  Bak-Coleman, J. B., Mark Alfano, Wofram Barfuss, Carl T. Bergstrom, MIgue Centeno, Iain D. Couzin, Jonathan F. Donges, Mirta GAlesic, Andew S Gersick, Jennifer Jacquet, Albert B Kao, 
Rachel E. Moran, Pawel ROmamnczuk, Daniel I. Rubenstaein, Kaia J Tombak, Jay J Van BAvel and Elke U weber (2021), “Stewardship of global collective behavior”, PNAS, June 21, 2021.

3 Nowotny, H. (2021), “In AI we Trust: power, Illusion and Control of predictive algorithms”, Polity Books.
4  Nussbaum, M. (1997) Cultivating Humanity: a classical defense of reform in liberal education, Cambridge: Harvard University Press.
5  Nowotny, H., Scott, P., and Gibbons, M. (2001) Rethinking science: knowledge in an age of uncertainty, Cambridge: Polity.
6  Nowotny, H. (2021), “In AI we Trust: power, Illusion and Control of predictive algorithms”, Polity Books.

Acredito que a principal razão para a obtenção de 
um grau de ensino superior é aprendermos a compor-
tarmo-nos como estudantes e, consequentemente, 
aprender a aprender, a apreender e a empreender.  

Nasci num ambiente escolar e aprendi muito com 
os meus pais, com os seus pais e com os seus avós – 
todos educadores e professores. Mas aprendi ainda 
mais com os meus colegas e muito, muito mais com 
meus estudantes e com os seus estudantes. 

Da minha experiência de mais de 12 anos no 
governo, aprendi que todos beneficiamos ao ga-
rantir que todos os outros tenham direito a novas 
oportunidades de aprender e investigar, por mais 
isolados ou desfavorecidos que sejam. Aprendi a 
importância de criar “redes de oportunidades” para 
todos. Sob essa premissa, devemo-nos orgulhar do 
reconhecimento internacional que a internaciona-
lização da ciência, do ensino superior e da inova-
ção em Portugal têm conseguido adquirir. 

Portugal é um país europeu de média dimensão, 
com uma conturbada história colonial, glorificada 
sob um regime ditatorial durante metade do século 
XX. Esse regime sobreviveu por tanto tempo repri-
mindo a liberdade, oprimindo a juventude e man-
tendo-a subeducada. Mas em março deste ano ul-
trapassámos um limiar importante: comemorámos 
com orgulho mais dias vividos em democracia do 
que os vividos sob ditadura. 

Hoje Portugal tem uma das populações jovens eu-
ropeias mais instruídas e um espírito empreendedor 
emergente, com uma das maiores concentrações 
de empresas unicórnios na Europa, sendo hoje uma 
referência para engenheiros e cientistas, escritores, 
arquitetos e artistas. 

Como aprendiz, sempre procurei estar próximo 
dos melhores e aprender em conjunto. 

Esta é a melhor recomendação que posso dar a 
todas as pessoas e, sobretudo, a adultos jovens, 
com base na minha própria experiência: tentem 
sempre trabalhar com as/os melhores e continuem 
a aprender juntos. Valorizem o que vos torna sin-
gular, mas aprendam a trabalhar em conjunto e 
encontrar ideias comuns. 

Quando terminei os meus estudos pós-gradua-
dos, há cerca de 35 anos, o futuro parecia mais ri-
sonho do que hoje. Foi o tempo da queda do Muro 
de Berlim e do fim da Guerra Fria, Portugal já era 
um país totalmente integrado na União Europeia, a 
internet estava a explodir e as raízes do que hoje 
chamamos de “web 2.0” estavam a ser lançadas, 
juntamente com a aceleração da integração dos 
mercados globais. 

Hoje enfrentamos grandes incertezas e desafios 
únicos – desastres climáticos, migrações climáti-
cas, pandemia, guerra, desigualdade, ataque a di-
reitos básicos, mudanças no mercado de trabalho, 
fake news, para referir apenas alguns. 

Mas confio convictamente nas pessoas mais jo-
vens e sobretudo nas/os estudantes e graduadas/os 
do ensino superior para enfrentar estes desafios e 
fazer melhor do que a minha geração; isto é, serem 
capazes de deixar aos vossos próprios filhos um 
mundo melhor do que aquele que vocês herdaram 
da minha geração. 

Permitam-me explorar esta ideia através de três 
breves mensagens.

1  Texto baseado nas intervenções realizadas na Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos da América, a 13 Maio 2022, quando da outorga do Grau de “doutor 
honorário” na cerimónia de graduação das classes de mestrado e doutoramento de 2020, 2021 e 2022 e, posteriormente, no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, a 23 de 
Maio, quando da outorga do Grau de “Professor distinto do IST”.

“Valorizem o que vos torna singular, 
mas aprendam a trabalhar em 
conjunto e encontrar ideias comuns”

Continuem a aprender, sendo ambiciosas/os e 
inovadoras/es. Mudem o mundo, fazendo uso dos 
vossos conhecimentos, mas garantindo que todas 
as outras pessoas também são ambiciosas e ino-
vadoras. 

Garantam que os vossos pais e os pais dos vos-
sos amigos não entendem o que estão a fazer! 

De facto, o número de jovens adultos que são 
capazes de dizer “os meus pais não entendem o 
que eu estou a fazer” no seu trabalho é provavel-
mente o melhor indicador de progresso em qual-
quer sociedade. Significa que cada geração inova e 
tem oportunidades coletivas para fazê-lo. 

É um sinal saudável. É um movimento de mudan-
ça geracional num ambiente dinâmico e de apren-
dizagem contínua. 

Trabalhem as vossas próprias ideias, invistam ne-
las, façam e insistam em pesquisa, trocando opi-
niões com outras pessoas e testando e validando 
as vossas ideias, até que tenham uma ideia melhor, 

cientificamente sólida e socialmente adequada. 
Insistam, mudem e avancem com propósito. 
Tenham propósito! 
Mas, como sabem, as melhores ideias exigem 

muito suor. São o resultado, muitas vezes, de erros 
acidentais, milhares de outras ideias e muita inte-
ração social, para além de um trabalho contínuo de 
investigação. 

Noutras palavras, construam e expandam as 
vossas redes académicas e científicas e estimulem 
novas ideias que melhorarão a vida de outras pes-
soas. E, assim, garantem que todos os outros serão 
também ambiciosos e inovadores. 

Invistam nas gerações futuras e contribuam para 
a construção de um movimento intergeracional 
que favoreça a ciência e as ideias baseadas no co-
nhecimento que mudam o mundo. 

Aprendam com os erros da minha geração e ino-
vem de forma responsável. 

Continuem a aprender, sendo responsáveis, 
ecologicamente ativos e inclusivos em todas as 
disciplinas. 

Entendam os comportamentos coletivos emer-
gentes2 e a nossa responsabilidade comum em 
garantir a vida das gerações futuras numa era que 
cada vez mais se baseia em redes digitais descen-
tralizadas e inovações crescentemente suporta-
das por inteligência artificial3. 

A era digital está a atravessar rápidas transfor-
mações e expansão à escala global. Com novos 
modelos de negócios e novos atores, surgem no-
vas relações entre setores institucionais e um am-
plo leque de atividades empreendedoras. 

Ao mesmo tempo, a juventude enfrenta desafios 
e oportunidades crescentes e a vossa qualidade de 
vida e futuro sustentável só podem ser garantidos 
efetivamente por meio de uma nova geração de 
sistemas tecnológicos centrados nos utilizadores, 
que garantam que todas as pessoas são parte inte-

grante dos desenvolvimentos futuros. 
Concentrem os vossos esforços na necessidade 

de garantir a neutralidade carbónica, abordando 
o desastre climático iminente, bem como a nossa 
segurança global, sendo este o esforço prioritário 
que deve impulsionar a governança tecnológica 
na era digital. 

Apelo assim para a necessidade de fomentar o 
“humanismo digital”4, repensando potenciais nar-
rativas tecnocêntricas de progresso e abraçando 
a incerteza em que vivemos5. Como a cientista 
social sueca Helga Nowotny alerta, abandonem 
a fantasia do controlo sobre a natureza e a ilusão 
do domínio tecnocêntrico de sistemas digitais e 
inovações suportadas por inteligência artificial6. 

Adotem e valorizem abordagens transdiscipli-
nares para enfrentar e valorizar os nossos com-
portamentos coletivos, para que todas as pessoas 
sejam mais responsáveis   na era digital crescente-
mente descentralizada que está a emergir. 

PrIMEIrA MEnSAgEM

SEgundA MEnSAgEM

Aluno Mário Viana, 11.º 1A, durante uma apresentação e 
defesa de um argumento filosófico, perante uma plateia de 
Pais/Encarregados de Educação e de professores.
“Um dia na escola”, 4 de junho 2022
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“… reconheçam os vossos privilégios e aprendam com 
os erros das gerações passadas para fazer melhor.”

7  Ferris, T. (2010), “The Science of Liberty: Democracy, Reason, and the Laws of Nature”, New York, Harper/HarperCollins Publishers.
8 Phelps, E. (2013); “Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change”, New York, Princeton University Press
9  Hidalgo, C.A. and Hausmann, R. (2009), ‘The building blocks of economic complexity’, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 

106, no. 26, pp. 10570-10575.
10  https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1998/saramago/speech/.

Continuem a aprender, sendo humanos e soli-
dários: assegurem as vossas escolhas, os vossos 
corpos, as vossas mentes, com os vossos co-
nhecimentos e o nosso entendimento científico 
comum, garantindo que todos têm as mesmas 
oportunidades para suas próprias escolhas e os 
seus próprios corpos. 

Quem quer que seja, onde quer que viva, tem 
o direito de fazer as suas próprias escolhas sem 
medo, violência ou discriminação. 

Reconheçam os vossos privilégios e lutem con-
tra a opressão e a humilhação com ambição, co-
nhecimento e solidariedade, valorizando a juven-
tude e os menos privilegiados. 

Relembrando o texto de Timothy Ferris, “A Ciência 
da Liberdade”7, a governança democrática e os direi-
tos individuais não emergiram de alguma “fermenta-
ção amorfa do pensamento humanista e científico”. 
Pelo contrário, emergiram e estão estritamente rela-

cionadas com o desenvolvimento da própria ciência. 
E a ciência diz-vos para relacionarem fortemen-

te as vossas escolhas aos vossos corpos e às vos-
sas mentes. 

No entanto, em todo o mundo, há pessoas que 
são intimidadas, discriminadas e presas, simples-
mente por fazerem escolhas sobre si mesmas e as 
suas vidas. A muitas mulheres é ainda recusada a 
contracepção. A muitas adolescentes é ainda ne-
gada a interrupção voluntária da gravidez. Muitas 
comunidades LGBTQ+ sofrem assédio contínuo. 

Todos vocês, jovens estudantes e graduadas/
os do ensino superior, devem garantir que todos 
os grupos minoritários são respeitados, pro-
movendo a interajuda entre pessoas e comba-
tendo quaisquer formas de humilhação e inti-
midação. 

Sejam ativos! Promovam os direitos básicos 
para todos. Sejam humanos.

TErCEIrA MEnSAgEM

ConSIdErAçõES FInAIS: a oportunidade das redes de aprendizagem e conhecimento 

Concluo referindo-me ao economista e prémio 
Nobel Edmund Phelps8, que argumentou que as 
nossas sociedades desenvolveram-se e têm-se va-
lorizado com base num enorme conjunto de conhe-
cimento confiável, impulsionado por comunidades 
académicas e científicas que tornaram as nossas 
instituições científicas e de ensino superior social-
mente robustas. 

Ao desafiarem os lugares comuns, serão capa-
zes de promover a ideia simples, mas poderosa, de 
aprender. 

Levem a sério a vossa oportunidade única de 
aceder e de se envolverem em redes de aprendiza-

gem em todas as disciplinas e de valorizarem inte-
rações entre pessoas e organizações, que influen-
ciam o desenvolvimento económico e as relações 
políticas9. 

Como referido por José Saramago10, “[...] Falemos, 
pois, nós cidadãos comuns. Com a mesma veemên-
cia de quando exigimos os nossos direitos, exigimos 
responsabilidade sobre os nossos deveres. Talvez o 
mundo pudesse tornar-se um pouco melhor. [...]” 

Mais uma vez, reconheçam os vossos privilégios 
e aprendam com os erros das gerações passadas 
para fazer melhor. Sejam mais ousados, sejam mais 
gentis, sejam mais responsáveis! 

“É importante ouvir as crianças.” 
Entrevista realizada pelo professor e jornalista Luís Marinho  

Como foi a tua participação na Assembleia de 
Marvila e que projetos apresentaste? 

Na Assembleia de Marvila, defendi vários proje-
tos, entre eles a utilização de painéis solares, mais 
material de desporto e mais transportes públicos e 
mais ecológicos.  

E como correu a Assembleia de Marvila? 
Correu muito bem. Acabei por ser o escolhido 

para representar a freguesia de Marvila, com a mi-
nha colega Daniela, da EB 1 dos Lóios. 

Como viveste a experiência da Assembleia Mu-
nicipal de Lisboa? 

Na Assembleia Municipal de Lisboa estavam re-
presentadas as 24 freguesias, portanto éramos 48 
crianças. Era um espaço muito grande e havia uma 
espécie de palco. Estavam presentes os deputados 
municipais e a presidente, Rosário Farmhouse.  

As crianças ficaram nas primeiras filas e as fre-
guesias foram chamadas por ordem alfabética.  

O que propuseram na Assembleia Municipal? 
Nós falámos sobre os transportes públicos mais 

ecológicos e sobre a necessidade de as escolas da 
freguesia terem mais espaços com sombra nos re-
creios e zonas de convívio. A minha colega e eu 
decidimos apresentar lado a lado as propostas.

E qual foi a reação dos deputados municipais? 
Os deputados, já na Assembleia, destacaram o 

ponto que defendemos sobre a importância dos 
transportes públicos serem mais ecológicos. Tira-
ram notas de tudo. Depois reuniram-se para discu-

tirem as propostas que tinham sido apresentadas 
por todas as freguesias. Acho que as nossas pro-
postas tiveram boa aceitação. Percebi isso pelas 
reações dos deputados. 

E agora, que balanço fazes desta experiência? 
Eu acho que esta iniciativa foi muito importante. 
Nós crianças, não percebemos muito da política, 

dos partidos. Estes momentos são muito bons para 
aprendermos, sobre o país, sobre as cidades. Muito 
do que ouvi sobre outras escolas fez-me pensar: 
"eu nunca tinha percebido que aquilo era realmen-
te importante". 

Finalmente, o que aprendeste?  
Comecei a tomar mais consciência das coisas. 
É um convívio bastante interessante. Eu não 

conhecia a maioria das freguesias e os problemas 
dessas freguesias muito menos. Tivemos oportu-
nidade de sermos ouvidos sobre o que pensamos. 
Todos tivemos a oportunidade de propor coisas 
para melhorar a cidade. Todos ouviram com aten-
ção. Pudemos exprimir ideias e pensamentos. Foi 
muito divertido.  

É importante ouvir as crianças.

O Bento Borba, aluno da turma 6.º D, participou como representante da Junta da Freguesia de Mar-
vila na Assembleia de Crianças, um projeto criado pela Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, 
Rosário Farmhouse, com o objetivo de “estabelecer um órgão consultivo e informal para dar voz às ex-
periências, preocupações e necessidades dos mais pequenos e pequenas e que reúna dois representan-
tes das 24 juntas de freguesia da cidade, para falarem sobre as políticas públicas envolvendo crianças, 
nomeadamente educação, desporto, habitação, espaço público, cultura, direitos sociais e segurança.” 

Cada escola inscreveu duas crianças, um rapaz e uma rapariga, sendo o Bento, como vimos acima, um 
dos representantes do Colégio, que acabou por ser selecionado para representar a freguesia de Marvila 
na Assembleia de Crianças.
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Os “furos” na hora do almoço, as esperas na fila 
do refeitório e do bar, as conversas no campo de 
futebol, os primeiros amores e os primeiros dra-
mas, a viagem a Roma… Tudo essencial para o nos-
so crescimento e desenvolvimento pessoal. Pro-
fessores, amigos, funcionários, este agradecimento 
é para vocês!

Chegara o Ensino Secundário. O maior salto até 
agora, aquele que todos queríamos dar, mas não 
sabíamos se tínhamos a coragem, porque isso sig-
nificaria deixar a turma que nos acompanhou du-
rante tanto tempo, deixar professores, tudo mudar 
outra vez. Que área escolher? Será a escolha certa? 
Será que vou perder os meus amigos? E as notas? 
Será que vão baixar?

Olhando para trás, vemos que todo aquele ner-
vossismo era desnecessário. Agora estamos no 
12.º Ano, a acabar o Ensino Secundário, fizemos 
o nosso caminho, com altos e baixos. Mas não o 
fizemos sozinhos.

Em primeiro lugar, não podemos deixar de agra-
decer aos professores. Um “obrigada” não chega 
por tudo aquilo que fizeram por nós. Conseguiram 
ensinar-nos a matéria que, se calhar, amanhã já nos 
esquecemos, mas, sobretudo, valores, esses fica-
rão sempre connosco. Esta foi uma fase difícil, mas 
eles estavam sempre lá, às vezes para nos manda-
rem estudar mais, outras vezes para nos darem os 
parabéns pela excelente nota. Mas nem tudo se 
resume a testes e apresentações. Durante as aulas, 
há sempre conversas que, muitas vezes, acabam 
com grandes gargalhadas. Além disto, estes profes-
sores ouvem as nossas dúvidas e, sendo escolares 
ou não, tentam sempre dar-lhes solução. Esta re-
lação tão próxima entre professor e aluno é o que, 
com certeza, valorizamos mais no Valsassina.

Em segundo lugar, um agradecimento especial 
aos funcionários do Colégio, que nos ajudam a en-
contrar a sala em que vamos ter aula e abrem-na 
quando nos esquecemos de alguma coisa, que nos 

dão sempre um bom dia alegre e que fazem do Val-
sassina aquilo que é – um porto seguro e familiar.

Em terceiro lugar, teria sido impossível fazer o 
secundário sem vocês, colegas e amigos! No 10.º 
Ano, entramos numa turma completamente nova. 
Só queríamos voltar ao conforto da nossa antiga 
turma. Mas agora, no 12.º Ano, já não sabemos 
como vai ser estar numa sala de aula sem vocês. 
Tornaram-se a NOSSA turma. Há coisas que só nós 
percebemos, momentos de que só nós nos lembra-
mos. Mais do que qualquer pessoa, foram vocês 
que estiveram lá para partilhar connosco todas as 
vitórias, mas também todas as derrotas. Não nos 
restringindo só à turma, no nosso ano conhece-
mo-nos a todos, temos amigos em todas as áreas. 
Os intervalos ao pé da rádio a rir e a ouvir música, 
as idas ao bar, a semana das listas, as súplicas ao 
Senhor Joaquim para nos deixar à 13h39, todo o 
stress na altura das avaliações.

Fazemos parte do dia a dia uns dos outros. Vai 
ser difícil deixar esta rotina, seguir cada um o seu 
caminho, caminhos estes que de certo se vão cru-
zar. Esperamos poder reencontrar-nos nos jantares 
de antigos alunos para recordar todos os bons mo-
mentos que vivemos aqui, na nossa segunda casa. 
Obrigada por fazerem este caminho connosco!

Finalmente, claro que não podíamos deixar de 
agradecer aos nossos pais que nos deram a oportu-
nidade de conhecer o Valsassina. No final do dia, é 
a eles que contamos como foi o nosso dia no Colé-
gio. Eles, sim, são o nosso maior apoio. Zangam-se 
connosco, mas nunca nos deixam desistir e é por 
isso que estamos aqui hoje.

Deixamos o Valsassina, para entrar na vida, com 
comoção e dor da partida. Que Deus nos abençoe 
nesta nossa próxima jornada. Obrigada a todos.

Crescemos, criamos asas e 
levantamos voo agradecidos! 
discurso apresentado na Missa de Finalistas, 
30 de maio de 2022
Catarina Alves 12.º 3 e Joana Monteiro 12.º 1B

EM dESTAquE

Último ano de Valsassina!
Quisemos tanto crescer, chegar à adolescência, fazer 18 anos, ir 

para a faculdade… Mas agora o final desta etapa parece estar a che-
gar demasiado rápido. As memórias começam a surgir. Por onde co-
meçar, quando esta nossa segunda casa nos trouxe tantos momentos 
bonitos?

Bem, o melhor é mesmo partir do início. Os nossos 15 anos no Val-
sassina começaram com muito choro, mas também com muita brin-
cadeira. De manhã entrávamos pelo famoso portão verde de mãos 
dadas com os nossos pais e de lágrimas nos olhos. Mas à porta da 
sala de aula tínhamos sempre a Dona São e a Dona Céu para as lim-
par, assim como as nossas educadoras, que, no fundo, são parte do 
que somos hoje. Queremos agradecer-lhes por todo o amor e toda 
paciência! Nunca esqueceremos as brincadeiras “aos pais e às mães”, 
os filmes nos dias de chuva, as sestas depois de almoço (como era 
bom ter tempo para isso agora), mas, sobretudo, nunca esquecere-
mos todo o carinho que recebemos e continuamos a receber quando 
reencontramos as pessoas que nos acompanharam nessa fase tão 
importante da nossa vida.

Depois, finalmente, juntamo-nos aos crescidos do 1.º Ciclo. Agora 
já era mais fácil deixar os pais de manhã para nos juntarmos aos nos-
sos amigos. Aprendemos a ler, a escrever, a pintar e a fazer contas, 
mas, mais do que isso, aprendemos o que é ser amigo, a ajudar e a 
pedir ajuda. Tudo isto nos foi ensinado pelos nossos queridos profes-
sores e professoras que, assim como todos os funcionários, estavam 
sempre disponíveis para nos dar um mimo nos momentos mais difí-
ceis. Havia sempre um chá pronto para nos aconchegar e uma palavra 
amiga para nos confortar. Obrigada por tudo o que fizeram por nós!

O Jardim de Infância e o 1.º Ciclo foram o nosso espaço de con-
forto, mas os nossos sonhos estavam a tornar-se demasiado grandes 
para aqueles portões. Vieram o 2.º e o 3.º Ciclo cheios dos desafios 
que procurávamos. No início desta fase, o liceu era um labirinto e 
o nosso horário uma “confusão”. De um professor titular (1.º Ciclo) 
passámos para um professor para cada disciplina. Matemática, Histó-
ria e Geografia Portugal, Ciências, Inglês, Português, Educação Visual 
e Tecnológica e Educação Musical… Os testes e os trabalhos eram 
tantos. Ao início parecia assustador, mas, aos poucos, tornámo-nos 
capazes de lidar com tudo isto.

Aprendemos a usar as asas que já nos tinham sido dadas. Também 
foi ao longo destes anos, essenciais para a formação da nossa iden-
tidade, que fortalecemos amizades que, de certo, serão para a vida 
toda.

“... a escrever, a pintar e a 
fazer contas, mas, mais do 

que isso, aprendemos o que 
é ser amigo, a ajudar e a 

pedir ajuda.”

“Esta relação tão próxima 
entre professor e aluno é o 

que, com certeza, valorizamos 
mais no Valsassina.”

“… um agradecimento especial  
a todos [os que] fazem do Valsassina 
aquilo que é – um porto seguro  
e familiar.”
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Começámos o ano a dar os primeiros passos para aprender a voar. 
Percebemos que para chegar alto é preciso ter bases sólidas e sus-
tentadas em conhecimento, experiências e valores. Agora ganhamos 
asas para voar em liberdade, conscientes do seu valor e das oportu-
nidades que oferece a cada dia.

É, por isso, altura de darmos voz aos antigos alunos que, de uma 
forma ou de outra, se lançaram em voos além fronteiras. Não importa 
se a descolagem foi há dez anos ou há poucos meses, a Inês, a Beatriz 
e o Afonso contam-nos as histórias dos seus voos. Alguns planeados 
ainda no Colégio, outros só mais tarde, todos recorrem às ferramen-
tas, capacidades e técnicas de voo que no Colégio ensaiaram.

Este ano letivo convocamos todos os nossos alunos e alunas a 
“voarem”, usando diferentes “asas”, tirando partido das diferentes 
expressões e saberes culturais, artísticos, linguísticos e científicos. 
Só voamos verdadeiramente quando, suportados em atitudes e va-
lores sustentáveis, podemos ser livres, ousados e criativos, permi-
tindo que cada voo vá sempre mais alto. Do percurso realizado no 
Colégio que competências consideras que mais foram determinan-
tes para a tua carreira?

A capacidade de aprender, estudar, criar conhecimento é o que 
de mais importante aprendi no Colégio e que tem sido fundamental 
para me adaptar a trabalhar constantemente em projetos novos (IJ). 
O método de trabalho e os hábitos de estudos que aprendi no Colé-
gio são hoje fundamentais para a minha forma de trabalhar, mesmo 
no meio artístico. Com estas ferramentas tenho conseguido superar 
os obstáculos que vou encontrando e responder aos desafios que 
me coloco a mim mesma (BN). À excelência da formação científica e 
à capacidade de trabalho somam-se a criatividade e a perseverança, 
autonomia e o espírito crítico (AF)

Com o Teatro, aprendi a encontrar respostas inesperadas para os 
desafios que tenho pela frente e a pensar e atuar rapidamente. Foi 
também no Colégio que desenvolvi a capacidade e o gosto por falar 
em público, uma competência poderosíssima no mercado de traba-
lho. Destaco também as competências de trabalho em equipa, e o 
saber ganhar e perder (e perdíamos muito), que aprendi, por exemplo, 
com o Interturmas. (IJ)

Que projeto, ou projetos, destacas do teu percurso no Colégio? 
Porquê?

Destaco os projetos que realizei ao longo do Ensino Secundário 
nas disciplinas de Biologia e Geologia (10.º e 11.º Ano) e Biologia 
(12.º Ano), porque foram tremendamente enriquecedores para mim, 
através dos quais vivi momentos inesquecíveis, como a participação 
em congressos de ciência em Portugal, ou na maior feira de ciência 
para jovens no mundo – a International Science and Engineering Fair 
(ISEF), nos Estados Unidos da América.

EM dESTAquE Liberdade para voar além fronteiras
Entrevista aos antigos alunos Inês Jesus, Beatriz neto e Afonso Mota

Apaixonei-me pelo mundo da investigação científica, que até aí 
não conhecia, e que decidi seguir profissionalmente. (AF)

No secundário fiz um projeto de Química em que tínhamos liberda-
de para escolher aquilo sobre o qual queríamos trabalhar e aprender. 
Decidi replicar o processo de tratamento de águas – tal como uma 
estação de tratamento faz com a água que bebemos –, o que me deu 
a oportunidade de criar laços mais fortes com a minha irmã, enge-
nheira do ambiente, e mostrou-me como o que aprendemos na esco-
la pode ser aplicado em importantes vertentes das nossas vidas. (IJ)

Um dos projetos que me vem à mente foi a colaboração da minha 
turma de Artes Visuais na Gazeta. Criámos a capa de uma das edições 
e escrevemos um artigo. Na altura, foi algo que me deixou muito or-
gulhosa, por saber que estávamos a contribuir para algo maior que 
nós, deixando a nossa marca na escola. (BN)

Como é que o teu percurso no Colégio te ensinou a voar em  
Liberdade?

O meu percurso no Colégio permitiu-me descobrir-me a mim pró-
prio, aos meus gostos, interesses e aptidões. Senti que saí bem pre-
parado e com a noção de que poderia seguir qualquer caminho no 
futuro, confiante de que conseguiria chegar até onde o meu coração 
apontasse. (AF)

No Colégio compreendi que cada decisão que tomamos abre uma 
porta para um certo caminho, mas que nenhuma decisão é tão de-
finitiva que não possamos ir crescendo, evoluindo e alterando per-
cursos. Qualquer decisão poderá ser certa para aquele determinado 
momento e temos liberdade para mudar de ideias, aprender coisas 
novas e, sempre que necessário, alterar rotas. (IJ)

Construí as minhas bases de conhecimento e de trabalho, mas tam-
bém de aprendizagem das relações humanas. São essas bases que 
hoje definem a forma como vivo a minha liberdade e como penso 
sobre essa mesma liberdade. Os mentores que nos acompanham e 
acreditam em nós – e eu destaco a Professora Sofia Caranova como 
a minha primeira mentora – fizeram-me levantar voo em liberdade e 
com muito menos medo, e eu tenho muitas vertigens! (BN)

Inês Jesus (IJ)
Aluna do Colégio entre 2000 e 2008 

Depois de sair do Colégio, em 2008, fiz a 
minha Licenciatura em Economia e um Mes-
trado internacional de Gestão, onde tive a 
oportunidade de estudar no estrangeiro, pri-
meiro na Holanda e depois em França. Partici-
pei num intercâmbio de estudantes com uma 
universidade no Camboja. Estas experiências 
levaram-me a querer viver noutros países e a 
procurar oportunidades de trabalho que não 
estavam disponíveis em Portugal. Desenvolvi 
especial interesse pela indústria tecnológica. 
O meu primeiro trabalho foi numa startup de 
comércio online em Munique e este ano farei 
7 anos na Google, onde comecei por traba-
lhar em Dublin. Trabalhei sempre em projetos 
orientados para criar uma empresa e um mun-
do melhor, através de programas de Diversida-
de, Equidade e Inclusão. Atualmente trabalho 
noutra área da Google, em segurança infantil 
online, e vivo na Califórnia, nos EUA.

Beatriz Neto (BN)
Aluna do Colégio entre 2009 e 2017 

Seguindo o percurso das ar-
tes visuais que iniciei no Colé-
gio, escolhi estudar Arte Mul-
timédia, entre 2017 e 2020, 
na Faculdade de Belas-Artes, 
da Universidade de Lisboa. 
No último ano da Licenciatura 
participei no programa de mo-
bilidade no Montenegro. Esta 
foi umas das experiências mais 
enriquecedoras da minha vida, 
onde realizei um projeto artís-
tico do qual estou muito orgu-
lhosa. Com a pandemia decidi 
adiar o Mestrado por um ano 
e dediquei-me à preparação 
da minha primeira exposição 
individual — Before It All —, que 
inaugurou em março deste ano. 
Atualmente, estou a terminar 
o primeiro ano do Mestrado 
em Artes Visuais na Malmö Art 
Academy, da Lund University, 
na Suécia.

Afonso Mota (AM)
Aluno do Colégio entre 2010 e 2018 

Depois de sair do Colégio, em 2018, entrei na Licenciatura em 
Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com 
o objetivo de, no futuro, trabalhar como investigador na área de 
Astrobiologia. Terminei o curso no ano passado e atualmente es-
tou em Nápoles, onde frequento o Mestrado em Biologia de Am-
bientes Extremos, com um currículo específico de Astrobiologia.
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Que voos sonhas para o futuro?
No futuro, quero poder continuar a trabalhar como artista no meu país 

(e não só), apesar de saber as dificuldades que isso acarreta. De qualquer 
forma, também tenho interesse em explorar trabalhar em diferentes 
áreas das artes e da cultura e talvez, até um dia, ensinar também. (BN)

Espero poder continuar a fazer crescer a Ciência em Portugal, par-
tilhando a sua importância com a população, tentando sempre entu-
siasmar e encorajar outros a perseguir este caminho. (AF)

Os meus voos futuros poderão levar-me a sítios novos; poderão tam-
bém levar-me por carreiras profissionais novas. Mas mais importante, 
espero que os meus voos futuros me permitam continuar a ter um 
impacto positivo no mundo, lutar contra discriminação, e garantir que 
a tecnologia é uma ferramenta para construir sociedades melhores. (IJ)

“(…) temos liberdade para mudar de ideias, 
aprender coisas novas e, sempre que 

necessário, alterar rotas.”

Afonso Mota (ao centro) na Intel-ISEF, Mostra de Ciência 
e Tecnologia, EUA. (2018)

Elaboração de um exercício de Desenho. (2017)

Apresentação do Grupo de Teatro. (2006)
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+ LIBErdAdE A invenção do Amor 
Paula gonçalves Professora de Português

A nossa Língua é o lugar onde repousam as nos-
sas memórias e o Teatro é o palco onde se dese-
nham essas histórias. Desta simbiose, nasce o 
projeto de dramatização do poema “A invenção do 
amor” da autoria de Daniel Filipe, poeta e jornalista 
cabo-verdiano, publicado durante o governo dita-
torial de Salazar.

No ano em que Portugal conta mais dias de de-
mocracia do que aqueles que foram vividos em di-
tadura, a turma 1A do 10.º Ano protagoniza esta 
dramatização poética dirigida pelo encenador e 
ator José Martins para nos relembrar da impor-
tância da literatura e de todas as formas de arte 
enquanto instrumentos da memória coletiva, que 
nos permitem compreender melhor o mundo para 
o transformarmos num lugar mais livre.

A disciplina de Português proporciona o contac-
to com autores que imortalizaram a luta silenciosa 
e a resistência contra a repressão do regime, per-
mitindo aos alunos reconhecer os valores culturais 
e éticos manifestados nos textos, valorizando-os 
enquanto objetos simbólicos, no plano do imagi-
nário individual e coletivo. A consciencialização 
de que a liberdade é feita de palavras, que se re-
vestem de História e de histórias e que devem ser 
usadas como forma de expressão e de interpreta-
ção livre, constituiu o ponto de partida para esta 
criação artística.

O mapeamento artístico do processo, com base 
na intuição, na descoberta, na escuta, despoletou 
jogos que fizeram nascer esta dramaturgia poéti-
ca, numa (re)descoberta conjunta, em que todos 
tiveram voz, em que a entrega deu lugar à sur-
presa, ao amor e à liberdade. Este contacto com 
diferentes linguagens permitiu aos alunos criarem 
mecanismos que tornaram concretas as ideias e as 
emoções do poema; o exercício e a interiorização 
do conhecimento linguístico, através das técnicas 
teatrais, transformaram o texto e a encenação num 
reflexo de diferentes formas de pensamento e de 
vivências sociais.

Enquanto ferramenta pedagógica, aliada à con-
solidação de conteúdos programáticos, o teatro 
ativou a imaginação poética como meio de repen-
sar o mundo para criar uma harmonia entre a reali-
dade e a maneira como cada indivíduo a vê e a sen-
te, fomentando a exploração e o aperfeiçoamento 
de competências linguísticas num ambiente menos 
formal e mais lúdico que a sala de aula.

Durante as sessões de dramatização do poema 
“A invenção do amor”, de Daniel Filipe, aprende-
mos a analisar e a aprofundar a leitura do texto que 
abordava o tema da liberdade. Demos vida ao povo 
reprimido e ao casal denunciado pelo poder opres-
sor e autoritário, que proíbe e censura um bem tão 
essencial ao ser humano, o Amor. Esta experiência 
permitiu-nos mergulhar na perspetiva do autor, 
que observa e descreve uma situação dramática 
causada pela ausência da liberdade.

Apesar das dificuldades e dos contratempos que 
enfrentámos como amadores, conseguimos, atra-
vés da literatura, incorporar e transmitir o valor e a 
importância da Liberdade que justifica, ao longo da 
História, a sua busca incessante.

Este trabalho levou-nos a refletir sobre o pa-
pel da democracia no nosso país e a desenvolver 
competências, através da Arte, o que enriqueceu 
e complementou o nosso percurso pedagógico. 
Constança ribeiro 10.º 1A

A encenação do poema “A Invenção do Amor”, 
de Daniel Filipe, com a orientação e direção do ator 
e encenador José Martins, foi uma nova experiên-
cia para nós. Como alunos do Curso de Ciências, 
fazem-nos muitas vezes falta projetos com uma 
componente mais artística, que explorem a criati-
vidade. O resultado final foi muito recompensador. 
Sofia Falcão 10.º 1A

Gostei muito de participar neste projeto artístico. É mui-
to importante e enriquecedor expressarmo-nos através da 
Arte, de modo a partilharmos e divulgarmos mensagens 
com o objetivo de despertar e inspirar a sociedade. 
Inês Arriaga 10.º 1A

Esta atividade revelou-se algo completamente novo e foi 
uma mais-valia para o nosso desenvolvimento pessoal e 
coletivo. Apesar de já termos criado outras dramatizações 
poéticas, nunca tínhamos feito algo deste género, tendo 
sido por isso um grande desafio todo o processo – desde 
compreendermos o texto e a sua mensagem até encontrar-
mos uma forma de a interpretarmos, que fizesse sentido, 
que fosse apelativa e cativante para todos os envolvidos.

Este projeto artístico foi um momento para nos desafiar-
mos em várias áreas do nosso crescimento, uma vez que 
nos proporcionou a oportunidade de trabalhar com outras 
pessoas e nos motivou a enfrentar qualquer tipo de desa-
fio de cabeça erguida, aceitando críticas e comentários que 
nos ajudam a melhorar e, principalmente, a aprender mais. 
Leonor Guerra 10.º 1A

Esta experiência artística foi um processo bastante inte-
ressante e divertido de realizar, que juntou Poesia e Teatro 
e nos fez sair da nossa zona de conforto e perceber a impor-
tância e o impacto da Arte.

Acredito na importância do contacto com a Literatura 
que a disciplina de Português nos proporciona, já que nos 
permite compreender melhor o mundo em que vivemos.
Lara gonçalves 10.º 1A

Esta experiência permitiu-nos refletir sobre como, desde 
o Estado Novo, os tempos mudaram, em relação à tolerân-
cia e aos direitos humanos, e perceber a sorte que temos 
em viver numa sociedade respeitadora e evoluída. Para 
além disso, tivemos a oportunidade de trabalhar com um 
profissional de Teatro, o ator e encenador José Martins, 
que nos proporcionou um espaço cooperativo e de criação 
livre. Xavier Videira 10.º 1A

Foi uma experiência bastante enriquecedora, única e 
inesquecível. Através das aulas disponibilizadas para en-
saiar a peça, desenvolvi todo o tipo de competências, des-
de o campo da criatividade até ao trabalho em equipa.

Conseguimos criar algo realmente único e emocionante, 
que visa relembrar como se vivia na época do Estado Novo. 
Pedro Fragoso 10.º 1A

A encenação do poema “A invenção do amor” foi uma 
experiência única e especial, quer devido à reflexão sobre 
a liberdade e a importância de a defender, quer pela ex-
periência singular de trabalhar em conjunto com o ator e 
encenador José Martins.

Durante esta experiência artística, aprofundámos a nos-
sa capacidade de cooperar, de expor ideias, de criar e de 
nos adaptarmos a cenários imprevistos. Miguel Aguiar 10.º 1A

A construção desta criação artística fez-me evoluir como 
pessoa pelas oportunidades que me proporcionou – traba-
lhar em grupo, melhorar habilidades expressivas e fortale-
cer a nossa união enquanto turma. Esta atividade contri-
buiu também para aprender a ultrapassar adversidades e a 
enfrentar as críticas. Helena Lomônaco 10.º 1A

“… conseguimos, através da 
literatura, incorporar e transmitir o 
valor e a importância da Liberdade 
que justifica, ao longo  
da História, a sua  
busca incessante.”

«uma língua é o lugar donde se vê o Mundo e em que se traçam  
os limites do nosso pensar e sentir.»

Vergílio Ferreira
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Em segundo lugar, este mito faz-nos perceber que o amor de um 
pai por um filho e pelo ideal da liberdade, pode levar-nos a arriscar 
tudo e a fazer coisas extraordinárias, como construir umas asas ou a 
própria liberdade. 

Por último, faz-nos entender que, por mais que alguém crie as con-
dições para que nos possamos desenvolver e voar, por mais que nos 
advirtam para os perigos do deslumbramento, só depende de nós 
garantir um voo seguro para o nosso futuro, tão perto do sol quanto 
possível, mas sem deixar queimar as asas.

No dia 23 de março, o Coronel Aníbal José Carriço de Albuquerque, 
foi condecorado, a título póstumo, por sua Excelência o Presidente 
da República, com a Ordem da Liberdade, pelo seu desempenho e 
participação no 25 de abril de 1974. 

No dia 24 de março, a democracia passou a contar 17.500 dias, 
ultrapassando por um dia o tempo que durou a ditadura.

Saibamos honrar este tempo e todos os que contribuíram para 
que ele fosse possível, aprendendo a voar nas asas da liberdade, 
conscientes do nosso papel em garantir que este valor inalienável 
da nossa sociedade possa ser uma realidade para todos os vivem em 
Portugal.

Liberdade, democracia, política... Como sensibilizar alunos do 1.º 
Ciclo para assuntos que, por norma, lhes são distantes e abstratos; 
e para uma revolução que aconteceu muito antes de terem nascido? 

Tendo em conta que em 1974 muitos dos seus avós seriam jovens 
adultos, optámos por uma abordagem de proximidade afetiva, pro-
curando um testemunho vivo daquele dia. Assim, os alunos foram 
desafiados a investigar se algum familiar teria acompanhado de perto 
ou participado ativamente nesta revolução.

A resposta não podia ter sido mais encorajadora: a maioria dos alu-
nos tinha familiares que se lembravam bem desse dia. Mas quando 
a Leonor mostrou um livro escrito sobre o seu avô [Aníbal Albuquer-
que], um dos Capitães de Abril, a turma ficou muito interessada. A 
Leonor contou à turma que a autora do livro é a sua avó Fernanda. 
Esta história (que até então se destinava apenas ao universo familiar, 
uma memória para deixar aos filhos e netos) despertou nos alunos 

nas asas da liberdade – o que Ícaro 
nos pode ensinar acerca do 25 de 
abril de 1974? 
João Albuquerque oficial do Exército. Pai de duas alunas do Colégio Valsassina 

Na mitologia grega, Dédalo, um dos homens mais habilidosos e 
inventivos de Atenas, encontra-se exilado na ilha de Creta, com o 
seu filho Ícaro. Aí torna-se amigo do rei Minos, construindo-lhe um 
labirinto, destinado a aprisionar o Minotauro (figura mitológica, parte 
homem e parte touro). Após a morte do Minotauro e tendo o rei Mi-
nos descoberto que Dédalo o traíra, prende-o, com o seu filho Ícaro, 
nesse mesmo labirinto.

O rei controlava toda a ilha, tornando impossível a fuga por terra e 
por mar. Contudo, com o seu aguçado engenho e temendo pela se-
gurança do seu filho, Dédalo idealiza uma solução que lhe permitisse 
escapar do labirinto. Assim, juntando as penas que recolhe das aves 
que sobrevoam a ilha e unindo-as com cera de abelha, constrói asas 
para poder voar para longe, devolvendo a liberdade ao seu filho Ícaro 
e a si próprio.

Antes de voarem para a liberdade, Dédalo adverte o seu filho para 
que não voasse tão perto do sol, de modo a que a cera derretesse, 
nem tão perto da água, que molhasse as asas, tornando-as tão pesa-
das que o fizessem cair no mar.

Apesar das advertências do pai, Ícaro, deslumbrado pelo voo e pelo 
sol, deixa-se seduzir pelas alturas e, aproximando-se perigosamente 
do astro, perde as asas e despenha-se no mar, perante o olhar impo-
tente de Dédalo.

Em abril de 1974, também os portugueses se encontravam apri-
sionados num labirinto – o regime de ditadura, designado de Estado 
Novo, implementado pela Constituição de 1933 e do qual apenas eles 
próprios se poderiam libertar. Na madrugada do dia 25 de abril de 
1974, os militares, liderados por Capitães do Exército, desencadearam 
um golpe militar com o objetivo de derrubar o governo e criar condi-
ções para a implementação de um regime democrático em Portugal. 

Foi neste contexto que, o então Capitão Aníbal Albuquerque, avô 
das alunas Leonor (3.º C) e Luísa (1.º C) Albuquerque, saiu com os 
seus homens da Escola Prática de Infantaria, em Mafra, para ocupar 
e defender o Aeroporto da Portela das Forças Governamentais, de 
forma a garantir condições de segurança para que a Operação Militar 
desencadeada pelo Movimento das Forças Armadas tivesse sucesso.

Assim como a Dédalo, aquilo que motivou o Capitão Albuquerque 
a tomar parte nessa missão, foi um sentido maior de justiça e liber-
dade, não só para os seus filhos e descendentes, mas para todos os 
portugueses. 

Então, o que nos ensina hoje o mito de Ícaro acerca da liberdade, 
que conquistámos a 25 de abril de 1974? 

Em primeiro lugar, mostra-nos que nunca devemos tomar como ga-
rantida essa mesma liberdade, como comprovam os recentes aconte-
cimentos na Ucrânia. Devemos prezá-la e enveredar todos os esfor-
ços para que ela possa ser preservada, por todos e para todos. 

Cartaz de Sérgio Guimarães (Abril 1974)

“Dédalo e Ícaro”, de Anthony van Dyck 
(c. 1615)

“… aquilo que motivou o 
Capitão Albuquerque a 

tomar parte nessa missão, 
foi um sentido maior de 
justiça e liberdade, não 
só para os seus filhos e 

descendentes, mas para 
todos os portugueses. ”

+Liberdade... um dia a mais de 
liberdade! o dia 24 de março de 2022 
ficou marcado por ser a data em que a 
democracia ultrapassou, num dia,  
os anos de ditadura em Portugal.

Avô herói sem capa nem máscara 
A história do “25 de abril na primeira pessoa” 
rita Simões Professora Titular da turma 3.º C 

+ LIBErdAdE



“… os heróis são pessoas como nós, que, num dado momento 
ou perante uma determinada circunstância se superam e 

colocam valores (morais, sociais ou outros) acima do valor da 
sua própria vida enquanto seres individuais.”

Fiquei a perceber mais sobre a Revolução dos Cravos. 
Guilherme Passos

Gostei da visita da avó Nené. Fiquei a saber que a Re-
volução em si demorou algum tempo. Margarida Henriques

Aprendi muitas coisas que desconhecia sobre esta data 
tão importante. Maria Clara Sousa

Gostei muito de conhecer a avó Nené. Adorei ver a me-
dalha e saber como foi a noite da Revolução. gabriela Xavier

Sessão muito interessante, que me ajudou a perceber o 
que foi a Revolução. Afonso Jardim

Achei muito interessante o facto de o avô do Leonor ter 
sido um dos Capitães de Abril. Maria João Sousa

Gostei muito de perceber a importância das músicas que, 
nessa noite, passaram na rádio. Luís Domingos

Gostei muito de ver a minha avó no Colégio. Gostei ainda 
mais de perceber que os meus colegas adoraram ouvi-la a 
contar como o meu avô e os seus colegas foram uns verda-
deiros heróis. A sessão foi muito interessante e importante. 
Apesar de já saber muita coisa sobre a importância desta 
Revolução, também aprendi muito com a vinda da avó. 
Leonor Albuquerque

LIBErdAdE é…

… andar de bicicleta sempre que me apetece. Guilherme Passos
… poder dizer o que queremos e dar a nossa opinião. Margarida Henriques
… podermos fazer as coisas e ninguém nos impor regras. Maria Clara Sousa
… dizer o que quisermos e fazer o quisermos sem nos julgarem. gabriela Xavier
… podermos dizer o que quisermos. Afonso Jardim
… podermos sair de casa à vontade e não ter restrições impostas pelo governo. Maria João Sousa
… poder fazer as nossas escolhas. Sofia Pequito
… poder brincar livremente. Luís Domingos
… sair de casa sem que as pessoas controlem o que nós fazemos. Leonor Albuquerquega
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tal interesse e entusiamo que os levou a convidar a 
autora para apresentar o livro no Colégio. 

A avó Nené [como pediu para ser tratada] acei-
tou o convite para uma sessão com a turma 3.º C. 
Foi com emoção [os olhos dos alunos brilhavam] e 
surpresa que os alunos ouviram a descrição do am-
biente de tensão e de medo que se vivia antes do 
25 de abril de 1974 (o que justificava um clima de 
enorme insatisfação para a maioria das pessoas). 
Este cenário levava a que, com frequência, algumas 
pessoas tivessem de comunicar por código ou por 
“senhas” secretas.

No dia 23 de abril de 1974, o avô Aníbal, oficial 
do exército em Mafra, deslocou-se até Lisboa, à 
casa onde vivia. Precisava de algumas coisas, mas, 
sobretudo, queria estar um pouco com a mulher, 
que na altura estava no final da primeira gravidez. 
Sem saber o que se passava, mas sentindo que o 
marido estava tenso, a avó Nené questionou-o vá-
rias vezes. As respostas começaram por ser evasi-
vas, mas consciente da incerteza do desfecho dos 
acontecimentos das próximas horas, o avô acabou 
por lhe confidenciar que “às 23h, na rádio, iria pas-
sar uma canção, «E depois do Adeus», e, mais tarde 
outra, «Grândola, Vila Morena». Estas duas canções 
eram as senhas para que todos os militares envol-
vidos no Movimento das Forças Armadas (MFA) se 
preparassem e, depois, avançassem numa marcha 
sobre Lisboa. Seria o início de uma Revolução para 
terminar com um governo que, no entender dos 
militares, não servia os interesses dos portugueses. 

“Estava a ouvir rádio sem dizer nada a ninguém, 
pois era segredo, ninguém podia saber …”, destacou 
a avó Nené. “Em Mafra, no seu quarto, antiga cela de 
monges, o avô e outros três capitães ouviram a senha, 
a tal canção…”. Prepararam-se cuidadosamente, 
desta vez não era um treino, mas sim um exercício 
muito sério. O seu objetivo era “tomar o aeroporto 
e a torre de controle e parar todo o trânsito aéreo em 
Lisboa”. Esta missão era importantíssima, pois não 
só evitava a fuga de elementos do governo (ou de 
seus apoiantes), como impedia a entrada de amigos 
ou apoiantes do Estado Novo.

“Passei a noite toda à janela, a ver se alguém passa-
va na rua, muito, muito nervosa…”. Quando “o telefo-
ne tocou, voei para o hall de entrada”. Do outro lado 
ouviu o avô: “Correu tudo bem, estou no aeroporto 
que já está na nossa posse. Ouve a rádio, que vai sair 
um comunicado”. 

A avó Nené contou, emocionada, como tinha 

sido bom ouvir a voz do marido. Ainda assim, con-
tinuava muito receosa com a situação, era ainda 
cedo para ficar descansada de que ninguém faria 
mal ao avô ou aos outros militares que tinham tido 
a coragem de se revoltar contra uma ditadura há 
tantos anos instalada em Portugal. 

As notícias transmitidas pela rádio e pela televi-
são (que na altura só tinha um canal) eram anima-
doras, mas mesmo assim sentia-se algo desassos-
segada. Foi um telefonema que recebeu já no dia 
26 de abril, de alguém próximo da família, que a 
deixou mais tranquila. Imaginando a sua preocupa-
ção enquanto esposa de um dos Capitães de Abril, 
essa pessoa disse-lhe: “Minha senhora, não se aflija. 
Os meus parabéns e obrigada pelo que se está a pas-
sar”. 

Os dias que se seguiram foram muito agitados. 
O povo saiu à rua, manifestava a sua gratidão aos 
militares. 

O período pós-revolução ficou também carac-
terizado pela necessidade de esclarecer muitas 
questões: mas quem ficaria no poder? Os militares 
revolucionários? Iriam realizar-se eleições e as pes-
soas podiam passar a votar livremente, naqueles 
que queriam que governassem?

“Foram dias muito difíceis”, mas a força e a união 
prevaleceram. Alguns militares voltaram aos seus 
quartéis, considerando cumprida a sua missão, 
como fez o avô Aníbal. Outros seguiram outros ca-
minhos.

A forma como a avó Nené intercalou a leitura 
de excertos do livro com comentários explicativos 
daquela época histórica, levou a que os alunos se-
guissem a narrativa e se mantivessem envolvidos e 
interessados. As questões que levantaram no final 
foram disso testemunho. 

No final da sessão, mostrou a condecoração re-
centemente atribuída ao herói da nossa história, o 
avô da Leonor. O exemplo de Aníbal Albuquerque 
demonstra que os heróis são pessoas como nós, 
que, num dado momento ou perante uma determi-
nada circunstância se superam e colocam valores 
(morais, sociais ou outros) acima do valor da sua 
própria vida enquanto seres individuais. 

Estimulando o exercício da cidadania, com espí-
rito democrático, pluralista e crítico, é importante 
valorizar e celebrar o papel destes heróis, e pres-
tar-lhes uma homenagem convocando todos para 
a importância da defesa dos valores democráticos 
e da liberdade.

Hoje vivemos em Democracia, o que implica uma Liber-
dade que durante muitos anos o povo português não teve. 
Foi graças à coragem destes heróis, que hoje temos essa 
liberdade. Graças ao avô Aníbal e a todos os militares que 
idealizaram e concretizaram a Revolução de Abril, pode-
mos ouvir estes relatos sem qualquer medo de censura, 
podemos ouvir e debater ideias diferentes. 

A Revolução restituiu aos Portugueses os direitos e li-
berdades fundamentais. 

Neste 48.º aniversário da Revolução, a turma do 3.º C 
teve o privilégio de conhecer a vivência de Fernanda Albu-
querque, que viveu o 25 de abril em Lisboa e que soube, 
de forma secreta, da Revolução pelo seu marido, Aníbal 
Albuquerque.
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A liberdade educa ou a educação 
liberta? 
Luís Marinho Professor de Ciência Política e de Cidadania 
Turmas do 12.º Ano de Cidadania (12.º 1B, 12.º 1C, 12º. 2, 12.º 3 e 12.º 4)

A Liberdade deve exercitar-se, como se algo de físico se tratasse? 
Como fazê-lo na Escola?
E a democracia, irmã gémea da Liberdade? Como desenvolvê-la?

Que palavras se associam, de imediato, a Liber-
dade?

Algumas respostas: 
Opinião. Informação. Crítica. Emancipação.

E a Democracia?
Liberdade. Justiça. Escolha. Pluripartidarismo. 

Eleições livres.

Pois bem. Encontrado um caminho através de 
palavras que ligamos a Liberdade e a Democracia, 
podemos entrar no nosso mundo – a Escola.

Como podemos e devemos exercer aqui o nosso 
direito à Liberdade?

A primeira ligação que surgiu na conversa foi a 
de Liberdade-Responsabilidade.

Não surgiram dúvidas também em relação aos 
limites da Liberdade: quando choca com a Liber-
dade dos outros.

Com estas duas condições aceites naturalmente, 
os alunos expressaram algumas ideias relativamente 
à Liberdade na Escola:

• Maior possibilidade de escolha do currículo;
•  Maior intervenção da Associação de Estudan-

tes;
•  Discriminação positiva em relação aos diferen-

tes níveis.

As conversas traduziram-se, na prática, no exer-
cício da Democracia e da Liberdade.

Encontraram-se argumentos, trocaram-se ideias.
E a autoridade? 
Vale a pena citar Piaget:
“A educação – a verdadeira educação – nasce da 

liberdade. E esta liberdade é obtida com autoridade.
A autoridade vem exatamente daquele que busca a 

dita liberdade. Uma pessoa que é dona de si tem au-
toridade sobre sua vida, tem o domínio dos seus atos, 

se respeita e respeita aos outros. Tem autonomia da 
sua liberdade, pode escolher os caminhos da sua vida. 
E é com esta liberdade que a pessoa se educa verda-
deiramente. Educa-se para a vida, para continuar sua 
evolução e crescimento.

A autoridade na figura dos pais ou professores é 
importante para aquela pessoa que está começando 
a trilhar seus caminhos agora; sem autoridade e, fun-
damentalmente, sem respeito, não se mostra os cami-
nhos e as possibilidades de escolha.”

Continuando com a Liberdade, passemos agora a 
um outro ângulo de análise. 

A prática da Liberdade exige escolhas, opções 
individuais.

Sartre afirmou que o Homem está “condenado a 
ser livre”. Isto é, a Liberdade é inerente à condição 
humana e, deste modo, responsabiliza totalmente 
o homem pelo seu exercício. 

Deste modo, a Liberdade, exigindo máxima res-
ponsabilidade, como vimos acima, é um exercício 
difícil, que exige máxima consciência. Daí o termo 
“condenado”. 

Mas Sartre alivia essa “condenação”, quando afir-
ma de forma muito otimista:

“Escolher ser isto ou aquilo é afirmar ao mesmo tem-
po o valor do que escolhemos, porque nunca podemos 
escolher o mal, o que escolhemos é sempre o bem, e 
nada pode ser bom para nós sem que o seja para todos”. 

Sabemos que nem sempre é assim.
Basta recordarmo-nos da situação que se vive 

hoje na Ucrânia, resultado de uma escolha. O líder 
russo achará certamente que tomou a opção cer-
ta. Seria bom que essa escolha fosse também boa 
para os outros, o que não se verifica.

Como sabemos, viver é fazer escolhas constan-
temente. 

É essa a nossa maravilhosa “condenação”, quan-
do as podemos fazer em Liberdade.

Estas perguntas serviram de motivação para uma conversa com os alunos das turmas de Cidadania do 12.º Ano

+ LIBErdAdE Entrevista a João de Melo  
 

Na sua escala de valores, onde e de que maneira 
se situa a liberdade? (Constança Silva) 

A liberdade, no nosso caso, hoje, é um valor ad-
quirido. Cada um avalia a sua liberdade de manei-
ra diferente, porque tem a ver com a experiência 
do vivido. Evidentemente que é muito importante 
para um homem, por exemplo, como eu, que soube 
o que era a ditadura, que soube o que era a pobre-
za, e depois os seus contrários, que também es-
tudou num internato durante vários anos, onde a 
liberdade também não era muita – mas onde era 
mais livre do que nos Açores – um homem como 
eu, que foi à guerra, que foi obrigado a ir à guerra 
em Angola, mas como enfermeiro, não como atira-
dor, e portanto viu toda a desgraça da guerra, toda 
a tragédia da guerra.  

Já passou por momentos de privação extrema 
de liberdade? Como encarou esses momentos? 
(Davanni Andrade) 

África, a guerra são os extremos de privação de 
liberdade. A liberdade no norte de Angola nos anos 
de 1972 a 1974, quando eu lá estive, era de arma 
na mão e bolsa de enfermeiro nas costas para fazer 
o que me mandavam. 

Outro momento em que senti essa privação de 
liberdade foi quando, antes de ir para a guerra, me 
envolvi na política num partido chamado MDP/CDE. 

A incorporação no exército, com o posto de fur-
riel e a especialidade de enfermeiro, em 1970, e 
a posterior ida para Angola, onde permaneceu 27 
meses numa zona de guerra, marcá-lo-ão em ter-
mos pessoais e literários, sendo tema de vários li-
vros seus, de que se destaca, na ficção, Autópsia de 
Um Mar de Ruínas, romance que é uma referência 
na literatura portuguesa sobre a guerra colonial.  

Já após a revolução de abril de 1974, João de 
Melo licencia-se em Filologia Românica pela Facul-
dade de Letras de Lisboa, mantendo sempre cola-
boração em diversas revistas literárias (Colóquio-Le-
tras, Vértice e, mais tarde, Sílex, Ler, entre outras). 
No início da década de 80, torna-se professor do 
Ensino Secundário, atividade que repartiu até à sua 
reforma com a escrita literária, dedicando hoje o seu 
tempo inteiramente à escrita. Sendo difícil destacar 
uma obra no conjunto dos seus livros, muitos deles 
premiados, Gente Feliz Com Lágrimas é atualmente 
considerado um clássico contemporâneo da litera-
tura portuguesa. O seu livro mais recente, Livro de 
Vozes e Sombras, em diálogo com outras obras suas, 
foi premiado em mais do que uma ocasião e tem 
merecido a melhor atenção da crítica. 

Deixamos aqui uma entrevista realizada e trans-
crita pelos alunos das turmas 10.º 1C e 10.º 3, com 
orientação, revisão e fixação de texto pelo profes-
sor António José Borges. 

No dia 22 de abril, no âmbito da temporada + Liberdade, o escritor João de Melo deslocou-se ao Colé-
gio para uma conversa com os alunos do Ensino Secundário subordinada ao tema Literatura e Liberdade.

João de Melo

Nasceu nos Açores, em 1949. Aos 11 anos, deixa a sua ilha na-
tal para prosseguir os estudos no continente, primeiro como aluno 
interno do Seminário dos Dominicanos (1960-1967) e depois con-
tinuando a estudar enquanto trabalha em Lisboa, iniciando colabo-
rações na imprensa escrita. É, aliás, num jornal, o Diário Popular, que 
publica o seu primeiro conto, aos 18 anos. A partir de então publicará 
contos, crítica literária e poemas em diversos periódicos de Lisboa e 
dos Açores, integrando-se na geração literária que, sediada em Angra 
do Heroísmo – e ligada ao suplemento literário do jornal A União –, 
renovou a literatura açoriana contemporânea.
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Num comício com pessoas importantes desse par-
tido chegou a GNR e começou a tentar levar todos 
para fora da sala. Eu consegui fugir, mas senti de 
perto as espingardas dos agentes da GNR aponta-
das para a fila onde estava.  

O meu extremismo de falta de liberdade era so-
bretudo conhecer aquilo que acontecia aos outros, 
saber que eram presos, que eram torturados, so-
bretudo pela terrível penitência do sono. No fun-
do, para concluir, não houve no meu caso privação 
de extrema da liberdade, mas havia uma prisão in-
terior muito grande de alguém que há muitos anos 
refletia sobre a necessidade de ser livre e a neces-
sidade de ser e viver o ser. 

Nos tempos modernos, o que mudou na forma 
de olharmos para a Liberdade e no modo como a 
defendemos? (Inês Pereira) 

O que mudou? Tudo. O país saiu da noite para o 
dia. De repente, em nós, que antes do 25 de abril 
quase não gostávamos de ser portugueses, a liber-
dade saltou para fora. Senti-me finalmente numa 
outra geografia humana e política quando fui ao 
meu primeiro comício ver o Álvaro Cunhal e o Má-
rio Soares e vários outros a discursar no 1.º de maio 
(de 1974). A sociedade foi mudando à medida que 
fomos conquistando poder sindical reivindicativo e 
a reposição de algumas dignidades suprimidas. Por 
exemplo, quando namorava a minha mulher, após 
ser apresentado à família dela, que me recebeu em 
Évora, lembro-me de irmos dar uma volta à cidade 
(que eu não conhecia). Eis um belo momento, junto 
ao Templo de Diana, em que chega ao pé de nós 
um GNR e nos diz: “Isso são maneiras de estar em 
público?! Façam favor de sair já daqui senão são já 
presos!” e nós não estávamos a fazer nada (naquele 

momento!). A falta de liberdade amorosa e a sua 
posterior conquista é uma componente do nosso 
processo. Eu adoro ver os jovens livres a namora-
rem e a juntarem-se.  

A pandemia e a guerra fazem-nos repensar o que 
damos como garantido. Como podemos/devemos 
conviver com estes fenómenos? (Luís Machado) 

Uma coisa é certa, não estava nas nossas previ-
sões, isto [a guerra] foi uma surpresa, tal como foi o 
Covid-19. Isto não estava no nosso calendário, no 
nosso modo de vida, e então aparece uma epidemia 
que nos condicionou. E de repente fomos reviver 
o passado, o quanto é que tinham sofrido aquelas 
pessoas que padeceram daquelas pestes e que mor-
reram aos milhões por toda a Europa. Nós tivemos 
a sorte de já viver numa época de progresso, em 
que rapidamente se inventou a vacina porque senão 
também teria sido uma razia. 

Agora, esta guerra que estamos a viver é toda ela 
contranatura, é contra a natureza humana, é contra 
a natureza política, é contra tudo. Eu não suporto 
a ideia dum país forte, gigantesco, super-armado 
à custa da miséria do seu povo, da pobreza do seu 
povo, o povo russo, que entre por outro país dentro 
e desate a matar com requintes de malvadez, como 
foram os ataques a hospitais, maternidades, creches, 
colégios, bibliotecas. Portanto, saúde e sabedoria 
foram, digamos, o primeiro alvo antes da destruição 
das cidades. Eu julgo que isto marca nas nossas vi-
das, independentemente das nossas idades, marca 
um antes e um depois, porque nem a minha guerra 
de Angola foi tão cruel e tão injusta como esta. Nós 
estávamos habituados a que as guerras se passas-
sem muito longe: no Afeganistão, na Síria, na Líbia, 
isso é longe! Mas agora está às portas da Europa 
e começa a dizer-nos respeito e estamos marcados 
por isso, estamos ferreamente marcados. Que pes-
soas vamos ser nós depois da pandemia, depois da 
guerra? Isso eu não sei. Mas nunca mais seremos 
os mesmos. Espero que estejamos a ir para melhor, 
porque a experiência é a mãe de todas as coisas, 
como já dizia alguém no renascimento português. 

 Onde e como é que o tema da liberdade entra 
na sua obra? (Bruno Silva) 

É um pouco difícil responder à tua pergunta, pois 
tínhamos de ir ver livro a livro e isso é altamente 
maçador, sobretudo para quem não lê. Há muitas 
formas de discutir os livros. Nós estamos a discutir 
a literatura, mas discutir os livros, isso faz-se ha-
bitualmente com quem já leu e que também tem 

opinião e o escritor deve ter a humildade de ouvir 
os outros, dizer e falar sobre aquilo que é e aquilo 
que escreveu.  

Digamos que, num presente de liberdade, houve 
um passado de asfixia e de denúncia, de proibição 
em dizer aquilo que não se podia dizer. Portanto, 
começámos a recuperação, também para o tempo 
de agora, de verdades que eram malditas e que não 
podiam ser ditas, muito menos escritas.  

Tendo conhecimento da sua experiência em ce-
nários de guerra em África, qual foi a influência 
sobre a sua escrita? (Gonçalo Rosendo) 

Muita e total. Fiz duas obras, em que uma de-
las foi a primeira antologia, em dois volumes, com 
quarenta e cinco autores portugueses e africanos. 
Esta obra é ilustrada com um longo prefácio expli-
cativo, um texto de um jornalista que situava his-
toricamente cada frente de guerra, desde o princí-
pio, meio e fim, e imagens da guerra. Perguntei aos 
meus alunos: "Quem é que teve pais ou tios que 
participaram na guerra e tenham fotos e álbuns de 
guerra?". Oitenta por cento levantou a mão. Pedi 
que trouxessem, pois queria mostrar o livro com 
fotos reais e não de estúdio, tendo-se revelado um 
enorme sucesso. No outro livro que é um roman-
ce chamado Autópsia de um mar de ruínas eu tentei 
que, à semelhança do que fizera antes na antologia, 
se incluísse escritores moçambicanos e angolanos 
ao lado dos portugueses para dar as duas faces da 
guerra e é aí que está a originalidade da obra: não 
é uma antologia portuguesa, mas é uma antologia 
da guerra dos dois lados. No meu livro Autópsia de 
um mar de ruínas a narrativa, capítulo sim capítulo 
não, é a nossa guerra e a guerra deles e também 
centrada um pouco na minha experiência.  

Qual foi a influência? Eu acho que a guerra foi 
um fator de crescimento enorme, talvez o maior 
da minha vida do ponto de vista literário, huma-
no e tudo mais. E de guerras não quero saber de 
mais nenhuma. Foi a pior coisa que me poderia ter 
acontecido; o único lado bom foi que a guerra fez 
de mim um escritor. 

 Qual foi a obra que leu ou que escreveu que 
mais o marcou e o que deseja escrever que ainda 
não tenha escrito? (Maria Madalena Ramos e An-
tónio José Borges) 

Bom, houve alguns “malandros” escritores que 
me “roubaram” vários livros. Por exemplo, o Cem 
anos de solidão, do Gabriel García Márquez, devia 
ter sido eu a escrevê-lo. Antecipou-se e roubou- 
-me esse livro [sorri]. Também acho que o Saramago  
me “roubou” o Evangelho segundo Jesus Cristo. Aliás, 
eu disse-lho e ele fartou-se de rir. “Com o passado 
eclesiástico que eu tive, eu é que deveria ter escri-
to isto”, disse-lhe. Há uma quantidade imensa de 
grandes obras, de grandes livros que eu gostaria de 
ter escrito. Imensa…. portugueses…  

Segundo me recordo, o grande livro que li du-
rante a pandemia foi A Peste, do Albert Camus, 
acerca de um episódio de peste que apareceu na 
Argélia, quando era francesa. Ele é Prémio Nobel e 
morreu novo, com quarenta e tal anos. É um livro 
extraordinário, que eu aconselho vivamente e que 
vão adorar. Eu quis lê-lo para perceber melhor a 
nossa pandemia e também porque não havia litera-
tura sobre isso. Foi o mais próximo que encontrei. 
Claro que o Saramago também escreveu o Ensaio 
sobre a cegueira, que é sobre uma cegueira branca 
ou a loucura branca… em que toda a gente começa 
a cegar, mas a ver melhor. 

“digamos que, num presente de liberdade, houve um passado 
de asfixia e de denúncia, de proibição em dizer aquilo que não 
se podia dizer.”
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José Lamego
Nasceu em ditadura. Cresceu com o peso do passado. Foi preso 

três vezes pelo regime enquanto era estudante de Direito. Respirou 
liberdade pela primeira vez em abril de 1974. Provou que a liberdade 
se conquista. Símbolo da persistência, da resistência e da democra-
cia. Advogado e político português. Licenciado em Direito e doutora-
do em ciências jurídico-políticas. Ex-secretário de Estado dos Negó-
cios Estrangeiros e presidente da OIKOS. Antigo dirigente do Partido 
Socialista. Professor na Faculdade de Direito.

No dia 24 de março esteve no Colégio onde dinamizou uma ses-
são sobre “Liberdade”, para os alunos do Ensino Secundário. Foi uma 
oportunidade para conversar sobre Liberdade, resistência, causas e 
sobre o futuro.

+ LIBErdAdE Entrevista a José Lamego
Ana Silva, Maria Inês Costa, Mário Viana e Vera Isidoro 11.º 1A 
Trabalho realizado sob a supervisão da professora Daniela Morais

Qual é a pior parte de ser preso?
Estive preso três vezes. A primeira vez sou pre-

so na sequência do assassinato de José Ribeiro  
Santos. Foi em outubro de 1972, tinha 19 anos. Fui 
detido e interrogado por participar num movimen-
to contra a repressão. 

A segunda vez foi em maio de 1973. Fui preso 
na Cidade Universitária, por avisar um grupo de 
estudantes sobre um destacamento da polícia de 
choque. 

A terceira vez foi em fevereiro de 1974. Era de 
noite. Fui detido por convocar, com grafii, uma 
manifestação contra a opressão do regime. Fui pre-
so juntamente com um amigo meu. Fomos levados 
pela PIDE para Caxias, onde fomos torturados.

Pela minha experiência, na altura, em Portugal a 
pior parte era a tortura. Nunca sabíamos quando é 
que eram as sessões de tortura. Para nos “quebra-
rem” logo de início iam buscar-nos por volta das 3 
ou 4 da manhã... nunca sabíamos se íamos ter uma 
noite em paz ou se seríamos torturados.

Recorrer à força para calar opositores, resisten-
tes e conspiradores era prática comum na ditadura 
de Salazar. Inicialmente, os presos eram colocados 
na cadeia do Aljube, em Lisboa. Eram fechados em 
celas minúsculas de metro e meio por dois e vinte, 
apenas com uma pequena cama para se deitarem 
ou sentarem, sem lençóis, quase na escuridão total.

Frequentemente a tortura tinha lugar na sede 
da PIDE, na rua António Maria Cardoso (perto do 
Bairro Alto). Entretanto, verificou-se que a sede da 
PIDE não tinha condições para realizar sessões de 
tortura e, por isso, a dada altura os presos foram 
todos transferidos para a prisão de Caxias.

Sendo que foi um estudante em tempo de dita-
dura, como foi voltar para a sua universidade de-
pois de tanto tempo preso?

Entrei na Faculdade em 1970, com 17 anos. En-
tretanto, estive preso praticamente de 1972 até 
1974. Mas, beneficiei de uma legislação especial e, 
por isso, só atrasei um ano de licenciatura.

Em 1977 entrei como assistente na Faculdade 
de Direito, da Universidade de Lisboa. Depois dou-
torei-me. Fiz toda a carreira académica. Em breve, 
serei um professor reformado...

Qual era o papel das Associações Académicas 
na luta contra o regime antes do 25 de Abril?

As Associações Académicas eram plataformas 
muito politizadas e assumiam algum protagonismo 
na luta contra o regime. Recordo-me de que havia 
troca de informação, jornais, livros, etc. na cave da 
Faculdade de Direito. 

Eu fui membro da Associação Académica da 
Faculdade de Direito. Nessa altura, o Ministro da 
Educação usava um instrumento de repressão do 
Regime. Foi o responsável pelos “gorilas” nas Fa-
culdades, que agrediam estudantes. O mesmo 
ministro proibiu a Associação Académica, que só 
voltou a abrir depois do 25 de abril. Por esse mo-
tivo, o movimento estudantil associativo esteve 
clandestino (de certa forma o movimento associa-
tivo era difícil de distinguir do movimento político 
e estudantil).

A Associação Académica da Faculdade de Direito 
era na cave do edifício e era uma espécie de terri-
tório onde ninguém mais entrava, era um territó-
rio de oposição ao regime. Durante algum tempo, 

por ordem do Ministro da Educação, o espaço da 
Associação esteve completamente fechado, “com 
uma parede de tijolo”, para nos impedir de ir lá para 
baixo.

A sua vida profissional foi afetada por ter sido 
um preso político? 

Não! Quando se deu a revolução do 25 de abril 
estava com 21 anos. Considero que não me senti 
afetado. 

Pelo contrário, se a ditadura tivesse durado mais 
10 ou 20 anos, eu nunca poderia ter desempenha-
do cargos na função pública e teria vivido a maior 
parte da minha vida na clandestinidade. 

O que mudou na sua vida após o fim do regime? 
Como foi respirar a liberdade pela primeira vez?

Sinto que tive uma adolescência retardada, vivi 
com 21 anos aquilo que devia ter vivido aos 16 ou  
17 anos. 

Curiosamente, o dia 25 de abril em si, para mim, 
foi um dia calmo, pois não sabia o que se estava a 
passar. No dia 26 de abril é que acontece tudo! 

Os dias a seguir ao 25 de abril foram uma expe-
riência inesquecível, uma festa imensa e uma ale-
gria contagiante. Foram dias de completa euforia... 

A escolha pelo curso de Direito esteve relacio-
nada pela sua luta contra a opressão? 

Na altura, quem queria estudar Sociologia e Ciên-
cias Humanas, ia para Direito. O curso de Direito era 
uma base muito abrangente para uma futura carrei-
ra profissional. Na altura era habitual ouvir-se, “não 
tem jeito, vai para direito”. 

Curiosamente, agora sou professor na Faculdade 
de Direito e a maioria dos estudantes são do sexo 
feminino. No “meu tempo” eram só rapazes. Nessa 
altura, a faculdade era considerada uma instituição 
de elite, para formação de quadros de regime, ou 
seja, destinava-se só para homens (felizmente que 
agora não é assim...)

O que acha que os países da Europa podiam ter 
feito mais a nível diplomático para evitar a guerra na 
Ucrânia, ou era algo que estava sempre iminente? 

Considero que Putin perdeu a guerra do ponto 
de vista político, mas tem de sair salvando a face. 
A Rússia é uma autocracia, e não há mecanismos 
de contrapoderes autoritários como sucedia no 
tempo da União Soviética. Portanto vivemos uma 
situação extremamente perigosa. Terrivelmente 
perigosa, porque Putin perdeu e não pode perder. 

Se a Europa poderia ter feito mais? Eventual-
mente devia ter uma política energética comum. A 
Europa está nas mãos da Rússia, nomeadamente 
a Alemanha. De uma forma geral, a elite política 
europeia, até à invasão da Crimeia, achava que po-
dia haver um envolvimento construtivo da Rússia, 
e que as relações económicas serviam para esta-
bilizar o relacionamento com a esse país. Possivel-
mente enganámo-nos todos...

Qual é a importância do conhecimento político 
para os jovens?

A vossa geração em termos de segurança de em-
prego e, eventualmente, de nível de vida enfrenta 
desafios grandes, talvez até sinta mais dificuldades 
que a minha. 

É inquestionável o privilégio que vocês tiveram 
em nascer em liberdade. 

Baixa participação política e o alinhamento da 
vida política abre o espaço para movimentos po-
pulistas como o Trump e o Chega, que resultam 
exatamente de falta participação política e tam-
bém de descrença nos mecanismos democráticos 
de representação.

Eu compreendo que uma geração que tem a li-
berdade assegurada tenha outros interesses que 
não a obsessão pela luta política. Mas, considero 
que há duas vertentes que devem estar bem as-
sentes na vossa vida: Democracia e Europeísmo. 
É importante também que assumam o desafio de 
tornar Portugal um país ainda mais desenvolvido.

“os dias a seguir ao 25 de abril foram uma experiência 
inesquecível, uma festa imensa e uma alegria contagiante. 
Foram dias de completa euforia…”
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Entrevista a ossanda Liber
diogo Silva 12.º 2, Inês Chaves 12.º 3, Inês Paixão 11.º 3, Luísa Aires 10.º 3, 
Madalena nunes 10.º 3, Mariana Riscado 12.º 4 e Sofia Falcão 10.º 1A

Apresenta-se como analista política. O que a le-
vou a envolver-se de forma ativa na política?

Durante vários anos dediquei-me a criar condi-
ções de estabilidade financeira e emocional para 
mim própria. Esta era a minha prioridade absoluta, 
era a minha liberdade que estava em causa. 

Uma vez cumpridos estes objetivos, senti que 
era o momento de retribuir à comunidade, dando o 
meu contributo para a fazer evoluir, pois para mim 
a política deve fazer-se de forma desinteressada, 
independente, isenta. 

Desde muito nova identifiquei em mim o gosto 
por solucionar problemas. Política é isto mesmo, a 
arte de criar soluções.

Quais são as suas causas?
Defendo um Estado amigo do cidadão ao qual é 

dada a liberdade para empreender. 
Defendo igualmente a honestidade política, que 

se traduz na coragem de tomar as decisões mais 
apropriadas, ainda que impopulares. 

Acredito num modelo de prosperidade inclusiva, 
segundo o qual todos os cidadãos são empodera-
dos para contribuir para o crescimento do país e 
partilhar os seus benefícios.  

Defendo a promoção firme da família como nú-
cleo fundamental da sociedade. 

Advogo que a felicidade dos cidadãos deve ser o 
objetivo final das decisões políticas. 

Com frequência assistimos a casos de fobias ou 
preconceitos que resultam de conflitos, atenta-
dos, ou certos acontecimentos. Como se constrói 
a opinião sobre o outro?

A precipitação no julgamento que fazemos sobre 
os outros tem frequentemente origem em preconcei-
tos. Para sermos justos, temos que tomar consciência 
de que os preconceitos que trazemos connosco não 
são baseados numa realidade objetiva, mas sim em 
perceções derivadas da informação que fomos invo-
luntariamente interiorizando ao longo da vida. 

Os preconceitos não devem ditar o nosso com-
portamento, devemos sim avaliar o outro com base 
em factos reais. 

Onde estão as raízes do preconceito? Como de-
vemos combatê-lo

Os preconceitos derivam dos estereótipos. O 
preconceito manifesta-se quando estes últimos 
afetam a perceção que temos dos outros ou até 
das situações. Devemos combatê-lo através da 
promoção do contacto entre grupos.

Através da criação de objetivos comuns.
Através da formação e da educação. 

Como devemos combater a discriminação e pro-
mover a liberdade?

O combate à discriminação deve começar ao 
nosso redor. Nas escolas, nas Universidades, na fa-
mília, no meio social. 

É essencial desconstruir os preconceitos através 
da confrontação dos descriminantes com a falta de 
fundamento do seu pré-julgamento. O incentivo à 
tolerância e ao respeito pelas diferenças têm um 
papel importante neste combate. 

Não deixarmos de denunciar quem pratica a des-
criminação, ato que causa sofrimento aos descri-
minados é um contributo importante. 

Proponho igualmente ações de sensibilização 
como a organizada pelo Colégio Valsassina na qual 
participei. Tenho muita confiança nos jovens e na 
sua vontade de aderir às boas causas.  

Nasceu já depois da revolução do 25 de abril 
de 1974, em Angola, num país que durante vários 
anos foi considerado uma colónia portuguesa. O 
que significa para si Liberdade?

Para mim a Liberdade significa eu ter escolhido 
ser portuguesa e os portugueses terem-me rece-
bido de braços abertos. Ser livre é poder escolher!

Num mundo dominado por fake news e populis-
mos, a democracia não pode ser dada como garan-
tida. Qual deve ser o papel da Escola? 

As crianças e os jovens passam mais tempo útil 
nas escolas do que em casa. Para além disso, em 
alguns casos, os pais demarcam-se do seu papel de 
educadores.

A escola deve ser um meio seguro e complemen-
tar, onde para além de conhecimentos devem ser 
transmitidos os valores essenciais. A transmissão 
de valores não deve ser confundida com a endou-
trinação. Há que promover o espírito crítico, isto é, 
a abertura de espírito que lhes permite distinguir a 
informação importante da sensacionalista. 

Como podemos levar os alunos a “voar alto”?
Insisto na abertura de espírito que, entre outros, 

permite identificar oportunidades onde menos es-
peram. A escola deve ajudar os alunos a “desativar” 
os estereótipos e a abrirem-se ao mundo. 

Eu pessoalmente fiz este exercício nas fases mais 
decisivas da minha vida, o que permitiu que as 
oportunidades fossem fluindo consistentemente. 

Que mensagem deixa aos nossos alunos, que 
nasceram e viveram sempre em liberdade e em 
democracia?

Quero dizer-lhes que a liberdade e a democra-
cia são uma construção permanente e que tam-
bém depende deles a sua manutenção. Que para 
manter a Liberdade é preciso que esta esteja ali-
cerçada em valores comuns a uma comunidade, é 
preciso coragem e uma grande determinação de 
todos nós. 

Quero dizer-lhes também que, para onde quer 
que vão, nunca deixem de ser Portugueses, porque 
está visto que nos dias que correm até a pertença 
a uma pátria não nos é garantida.  

ossanda Liber
Nasceu em Luanda, viveu em Paris e reside atual-

mente em Portugal. Tem formação em Direito pela 
Universidade de Coimbra e em Produção Audiovi-
sual. Em 2021, liderou um movimento cívico tendo 
sido candidata independente à Câmara Municipal de 
Lisboa. Escolheu como principais causas a inclusão 
e a igualdade. Apresenta-se como analista política.

No dia 31 de março esteve no Colégio para uma 
sessão com alunos do Ensino Secundário sobre o 
preconceito e a liberdade.

“Ser livre é poder escolher!”
+ LIBErdAdE
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Liberdade(s)
Benedita Sarmento Professora de História 

O século XVIII marca o início da ideia de Liberdade que se difunde 
por toda a Europa e pelo continente americano. Se o Iluminismo é 
marcado pela defesa desta ideia, é com as Revoluções Liberais que 
ela passa do sonho à realidade, ou pelo menos dá alguns passos nes-
se sentido. 

Foi no contexto do estudo dessas Revoluções Liberais que os alu-
nos da turma 11.º 3 refletiram sobre a Liberdade. A Liberdade Indivi-
dual, mas sobretudo a Liberdade dos Povos de se constituírem como 
Nação e organizarem o seu próprio Estado. Perante a atual conjuntura 
este tema revela-se ainda mais pertinente. 

O conceito de Nação pode definir-se como um 
conjunto de indivíduos que partilham a mesma lín-
gua, as mesmas tradições, aspirações, os mesmos 
interesses – enfim, a mesma cultura. É dele que 
parte a necessidade de instaurar um Estado que 
sirva a Nação que o escolheu para esse mesmo 
fim. Todavia, ao longo da História não são poucos 
os momentos que, sucessivamente, desrespeitam 
esta relação de cariz simbiótico; e nem por isso a 
atualidade procura evitá-los e defender-se de ser 
palco para os mesmos. 

«A cada Povo corresponde uma Nação e a cada 
Nação um Estado – a Liberdade da Escolha» foi o 
lema em que assentou o Congresso de Viena, da-
tado de setembro de 1814 a junho de 1815. A Eu-
ropa assistia ao fim do domínio imperial levado a 
cabo por Napoleão, que, na década que o constitui, 
viu a sua faceta alterar-se: a França que começou 
como «libertadora da opressão absolutista» ver-se- 
-ia, mais tarde, como causadora da «asfixia do es-
pírito nacional». Disto se aproveitaram as nações 
interessadas em apagar a obra da Revolução Fran-
cesa, aliando-se sob pretexto de restaurar e legiti-
mar a Monarquia e regenerar as ambições liberais. 
Pela intervenção da Santa Aliança, o mapa político 
europeu recuperou a sua morfologia pré-napoleó-
nica. No entanto, o desejo de repor a ordem po-
lítico-social absolutista prevaleceu, impedindo a 
afirmação dos princípios do liberalismo. Esta outra 
forma de opressão não resolveu, naturalmente, a 
questão dos nacionalismos europeus: parte dos 

territórios da Europa central albergava, ainda, no 
seu seio múltiplas nacionalidades, submetidas a 
uma que se afirmava mais fortemente. 

Esta situação despontou numa série de revolu-
ções liberais que ocuparam a primeira metade do 
século XIX. De facto, o liberalismo sagrava-se, na 
Europa da época, talvez como a ideologia política 
que mais rapidamente se propagou e mais simpa-
tia suscitou. Utilizando o povo como motor, entre 
1820 e 1824 contamos com as revoluções liberais 
em Espanha, Nápoles, Portugal e Grécia, entre 
1829 e 1839 com a deposição do monarca de ten-
dências absolutistas francês, com a independência 
da Bélgica face à Holanda e com sucessivas revol-
tas, como a da Polónia contra o domínio russo; em 
1848, a Europa é pano de fundo da célebre «pri-
mavera dos povos». A par de tudo isto, registam-se 
também as revoluções liberais nas colónias corres-
pondentes às metrópoles ibéricas, em larga esca-
la lideradas por Simón Bolívar, que se pronunciou 
relativamente à precária mudança de paradigma a 
que assistia do seguinte modo: «[...] a Europa civi-
lizada, comerciante e amante da liberdade, permi-
te que uma velha serpente, para apenas satisfazer 
sua sanha envenenada, devore a mais bela parte 
do nosso globo? Está a Europa surda ao clamor de 
seu próprio interesse? Já não tem olhos para ver a 
justiça?». A Venezuela, o México, o Peru, a Bolívia, 
as Filipinas, Cuba e Porto Rico tornar-se-iam, en-
tão, independentes até 1828, assim como o Brasil 
em 1822. 

Efetivamente, este período atribulado não foi 
mais do que a reação de vários povos à imposição 
de Estados que não reconheciam a soberania da 
Nação em matéria governamental. Em contextos 
históricos distintos, esta situação repetir-se-ia di-
versas vezes, levando-nos a refletir sobre os vários 
momentos em que tal sucedeu. Afinal, qual o va-
lor do princípio da nacionalidade? Haverá alguma 
situação em que o mesmo, em prol de algo, pos-
sa ser violado? Divisão ou partilha de territórios, 
anexação dos mesmos, qual o limite que permite 
sobrepor um Estado a uma Nação? Olhando para 
exemplos concretos: será que vencer a 2.ª Guerra 
Mundial legitima a divisão de Berlim em dois blo-
cos de ideologias políticas tão distintas, quebrando 
a unidade do povo alemão? Será que o combate 
ao terrorismo é pretexto suficiente para o gover-
no Bush invadir o Afeganistão e afastar do poder o 
regime talibã? Será que a invasão russa da Ucrânia 
pode fundamentar-se, ainda que tal pareça incom-
patível, no princípio de nacionalidade? Putin diz 
que sim – pela simples alegação de que os russos, 
bielorrussos e ucranianos partilham, ainda hoje, 
traços histórico-culturais assentes na sua origem 
em comum, o povo rus. Pelo passado que une a na-
ção russa à ucraniana, as mesmas podem, deveras, 
considerar-se «irmãs» eslavas. Yuval Harari apre-
senta, sobre este tema, um outro facto: «A Ucrâ-
nia tem mais de mil anos de história como nação 
independente. Kiev já era uma metrópole quando 
Moscovo nem uma vila era, só floresta.». O ponto 
nestes dois argumentos é facilmente entendível ao 

desconstruir-se a frase que serve de mote a esta 
exposição: aquele que era o povo rus evoluiu não 
para uma nação apenas, mas sim para três nações 
distintas, o que pressupõe a instauração de três 
Estados que satisfaçam a nação que lhes corres-
ponde. 

Com efeito, Putin quebra o princípio de naciona-
lidade ao tornar-se cego à evolução tripartida do 
povo que constitui as bases da sua nação, apesar 
de parte da invasão à Ucrânia, iniciada no passa-
do dia 24 de fevereiro, ser também motivada pelo 
sentimento de que a sua própria nação possa, com 
o avanço da NATO no leste europeu, ser colocada 
em perigo. O que o líder russo teme é, por sua vez, 
aquilo que seria também um atropelo ao princípio 
em questão por parte das nações que integram a 
organização referida. Uma vez que uma sociedade 
necessita, para o ser, de um Estado que a lidere e 
represente, o único modo em que o domínio na-
cionalista pode exercer-se de forma válida é se o 
povo dominado aceitar livremente o regime políti-
co, social e económico que com ele se impõe. Claro 
está que não é este o cenário que marca a situação 
bélica que se faz sentir em território ucraniano. 

«A Rússia escolheu o caminho da agressão contra 
um país soberano e independente.», diz Jens Stol-
tenberg. A História entra, pois, agora, já não como 
forma de evitar que se repita o que antes sucedeu, 
mas como ferramenta a utilizar na procura de so-
luções que não criem espaço para o eventual rea-
cender de conflitos entre Povos, Nações e Estados. 

Inês Paixão e gonçalo Campos 11.º 3

“A cada Povo corresponde uma nação e a cada nação um 
Estado – a Liberdade da Escolha” 

“Haverá alguma situação 
em que o [princípio da 
nacionalidade], em prol de 
algo, possa ser violado?” 

Consulte o texto da Inês Calmeiro 
e Lourenço Morais, da turma 11.º 3,  
sobre a liberdade

+ LIBErdAdE

Foto: Karollyne Hubert (fonte: Unsplash)

https://bit.ly/CV_a38
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Entrevista ao realizador  
Miguel gonçalves Mendes 
Joana Bicha e Henrique rodrigues 12.º 1A
Trabalho realizado sob a supervisão da professora Joana Baião

Henrique (H): O Miguel revela uma certa urgên-
cia em viver e em fazer e acima de tudo vem usar 
a arte do cinema para falar do que importa com 
quem importa. Como surgem as ideias para os 
seus filmes e o que o motiva/inspira? 

Miguel Mendes (M): Acho que uma das grandes 
graças de Portugal é que ainda está tudo por fazer. 
Eu acho também que pode ter a ver com a minha 
formação em História e o facto de ter estudado ar-
queologia. Num documentário procuro cristalizar 
memórias. Há uma finitude das coisas que passam, 
e eu tento preservar estas pessoas para que depois 
vocês consigam ter acesso. Uma vez a Pilar disse 
algo que me deixou envergonhado: “Isto é quase 
como ter o privilégio de conhecer o Shakespeare,  
como é que ele era de verdade, ou o Camões. 
Imagina alguém ter tido o privilégio de gravar o 
Camões naquela época.” Isto é um privilégio. É o 
único prémio Nobel da literatura em língua portu-
guesa, que é a língua de oito países. E está filmado, 
existe no filme, pode ser partilhado. 

H: Como sente que o seu conhecimento e pro-
cura por História influenciou a maneira como faz 
cinema? 

M: Eu costumo falar muito sobre Portugal, sobre 
os nossos defeitos e sobre as nossas qualidades. 
Acho que a História determina quem somos; o 
bom e o mau. É como a tua história de vida, a re-
lação que tens com os teus pais, com os teus avós 
e amigos. Ela define-te. Podes crescer e fazer 20 
anos de terapia, mas a tua história vai sempre estar 
embrenhada em ti. 

Joana (J): No início da palestra referiu que lia 
muito Saramago e que gostava muito dele e, aliás, 
essa foi a motivação para fazer o documentário, 
mas porquê fazer um filme sobre José Saramago 
tendo como foco principal o casal? 

M: Já existe muito material sobre Saramago (re-
portagens, biografias, etc.). O que me interessava 
de facto era captar o homem, e ele publicamente 
dizia sempre que a Pilar tinha um papel fundamen-
tal na vida dele. Interessava-me perceber também 
a dinâmica de casal e no fundo a importância de 
um para o outro. É como Saramago diz: “Eu tenho 
ideias para romances, ela tem ideias para a vida.” 

J: Considera que há um Miguel antes e depois 
de Saramago? 

M: Claramente. Tal como afirmou Saramago: 
“Somos 10% realmente nós próprios, somos 90% 
mata-borrões.” No fundo, “assimilamos” a vida dos 
outros, vivemos com os outros. Saramago disse 
também algo sobre as relações amorosas que eu 
acho muito bonita: “numa relação amorosa não 
existem 2, existem 3. Além das 2 pessoas, o ter-
ceiro elemento é a construção feita a dois”. Muitas 
vezes numa separação ou num divórcio o que é di-
fícil não é deixares a outra pessoa, o que é difícil é 
deixares a construção que foi feita pelos dois. 

J: Estamos a assinalar os 100 anos do nascimen-
to de José Saramago. Qual é a atualidade da obra 
Saramaguiana, e como se deve ler Saramago? 

M: Eu acho que é total. É sobre o ser humano, 
como o ser humano se comporta, é sobre como o 
ser humano é egoísta, é sobre como o ser humano 

não se respeita, nem a si mesmo nem ao outro. As 
mulheres continuam a ser maltratadas e continua-
mos a viver numa sociedade completamente ma-
chista. Por isso, acho que a atualidade é total, por-
que no fim ele pensa sempre sobre o ser humano. 
Onde ele é genial, é no facto de que arranja sempre 
uns mecanismos muito simples e efetivos de lançar 
a história: e se de repente todos ficámos cegos, e 
se de repente toda a gente votasse em branco, e 
se de repente não o quê… É quase uma história 
simples, é quase um “Era uma vez”. Depois, a partir 
daí, é um ensaio.  

H: Durante a gravação de “José e Pilar” privou de 
perto com Saramago. Como descreve Saramago  
escritor, Saramago cidadão, etc…, as várias facetas 
de Saramago? 

M: Acho o Saramago um escritor genial! Consi-
dero que houve três pessoas que mudaram mesmo 
a forma de escrever português e mudaram a língua 
portuguesa de alguma forma, que são Gil Vicente, 
o Eça de Queiroz, acho que o Pessoa também de 
alguma forma, mas não tão efetiva, e acho que o 
Saramago também o fez. Portanto, nesse sentido, 
acho-o absolutamente genial. Como homem ele 
era um cidadão ativo, era assim que ele “enten-
dia” que todos devemos ser. Temos que assumir o 
domínio sobre aquilo que nos rodeia e, como tal, 
temos de ser cidadãos ativos. Era isso que ele era. 

J: N’ “O Sentido da Vida” trabalhou o escri-
tor português Valter Hugo Mãe, o astronauta di-
namarquês Andreas Mogensen, o juiz espanhol  
Baltazar Garzón, a artista plástica japonesa Mariko 
Mori, o compositor islandês, entre muitos outros; 
já trabalhou com um prémio Nobel e com o filóso-
fo e ensaísta Eduardo Lourenço. Como é trabalhar 
com pessoas tão marcantes, tão diferentes tam-
bém? 

M: É um privilégio. Sinto-me privilegiado. Há pes-
soas que se sentem privilegiadas por conhecerem 
um ator “bimbo” da novela das oito. Eu sinto-me 
privilegiado por me ter cruzado com estas pessoas 
e ter tido, efetivamente, uma relação com elas.  

J: No dia 24 de março, Portugal passou a viver 
há mais dias em liberdade do que em ditadura. O 
que significa para si o 25 de abril? 

M: Significa a possibilidade de ter estudado. Prova-
velmente, se fosse há uma geração atrás, eu estaria 
a cavar batatas. Significa o fim de um regime ridículo 
que nos deixou fechados durante 50 anos e muito 

atrasados. Repara, nós tivemos um ditador que tinha 
supostamente um império e que nunca saiu de Por-
tugal porque tinha medo de andar de avião, e que 
queria, efetivamente, um país rural – ele não queria 
que as pessoas pensassem. Para ele, o que bastava 
era seres pobre, honrado, com a “toalhinha” branca e 
o pão e o vinho sobre a mesa. E se isso é o desígnio 
de um povo… que tristeza. Acho que, pela primeira 
vez, com o 25 de abril e desde que nós somos uma 
nação, o povo teve a hipótese de tomar o poder. Não 
digo no sentido anarquista, mas no poder votar, po-
der intervir. 25 de abril, sempre! 

H: E é isso que significa para si a liberdade? 
M: Claro que sim! É com a liberdade que po-

demos viver com o mínimo de dignidade e com 
o mínimo de condições, que é o que se deseja a 
qualquer semelhante. E, aliás, sendo nós de uma 
cultura cristã, acho também que é exatamente isto 
que o cristianismo defende.  

H: Num mundo dominado por fake news e po-
pulismos, a democracia não pode ser dada como 
garantida. Qual deve ser o papel da escola? Como 
podemos levar os alunos a “voar mais alto”? 

M: É tão triste vivermos num mundo de uma 
manipulação brutal, seja ela económica, política… 
Eu também tenho Facebook, tenho Instagram, mas 
tenho um profundo desejo que alguém cortasse o 
acesso às redes. Acho que as redes vieram fazer 
mais mal do que bem; apesar de terem a vantagem 
de nos ter colocado em rede e de assim perce-
bermos que somos um mundo global, em que os 
nossos problemas são os mesmos, em que, como 
espécie, somos uma só e, portanto, não há raças 
porque os nossos problemas são exatamente os 
mesmos. Por outro lado, permitiu, atrás de um ecrã, 
um discurso de ódio, uma maldade, cobiça… Des-
de que a Internet existe no telemóvel, nós, como 
seres humanos, “desaprendemos” a estarmos sós. 
Já não sabemos estar sós. Às vezes estás no tele-
móvel e não estás a fazer nada, estás a fazer scroll 
só porque sim, só porque não te queres confrontar 
contigo e confrontar o silêncio. 

H: Que mensagem gostava de deixar aos alunos 
que nasceram e viveram sempre em liberdade e 
em democracia? 

M: Que tenham consciência do que é liberdade e 
do que é democracia porque estamos à beira de as 
perder outra vez. Que não as tenham como garan-
tidas, porque não o são. 

No ano da celebração do centenário de Saramago, continuamos a evocar as suas palavras, pensamentos 
e a importância da sua escrita para a nossa literatura. 

No dia 20 de maio os alunos do 12.º Ano receberam a visita de Miguel Gonçalves Mendes, realizador do 
documentário "José e Pilar", para uma conversa sobre Saramago, sobre o documentário e sobre esta expe-
riência de trabalho que o levou a acompanhar José e Pilar durante quatro anos, nos mais variados contextos. 
Aclamado pela crítica e pelo público nacional e internacional, o filme foi distinguido com vários prémios. 

A sua passagem pelo Valsassina foi também uma oportunidade para uma conversar conduzida pelos 
alunos Joana Bicha e Henrique Rodrigues. 
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Freedom is a state of mind. You will 
never be free until you free yourself 
from the prison of your own false 
thoughts.
Maria João Godinho e Rodrigo Abecasis Professores de Inglês

Na disciplina de Inglês no 11.º Ano, os alunos foram desafiados 
a elaborar um texto argumentativo em língua inglesa, apresentado 
em forma de discurso inspirador e desafiador. Porque refletir sobre a 
Liberdade é valorizar a liberdade de expressão, de se questionar, de 
procurar saber mais, de argumentar e partilhar ideias. 

Com “Liberdade para voar”, os alunos começaram por olhar em seu 
redor e para dentro de si, identificando as grandes questões que os 
inquietam. Identificado o assunto, a argumentação foi fundamentada 
por uma criteriosa investigação e análise, encontrando pontos de vis-
ta que fortaleceram a argumentação e convocaram os leitores para 
a reflexão.

Acima de tudo, este “voo” deve ser suportado por reflexões, dife-
renças de opiniões e por autodescobertas.

Apresentamos de seguida alguns excertos destes trabalhos.

nFTs
Mário Viana 11.º 1A

Blockchain, is a structure that depends on 
thousands if not millions of computers running 
at full speed, 24/7 to keep it going. That has mas-
sive environmental impacts. As one study by the 
USA’s House Energy and Commerce Oversight 
and Investigations panel found, the world’s two 
most used blockchains (Bitcoin and Ethereum) 
alone were responsible for emiing more than 
78 million tons of CO2 into the atmosphere. 
And Ethereum being the preferred blockchain 
for NFTs, we can conjecture that many of those 
emissions are caused by it. And whilst Crypto 
needs a blockchain to function and has the no-
ble utopic principle of a decentralized economy, 
which we can use to justify its pollutant effect 
like we accept the emissions caused by cars 
with our need for locomotion, NFTs do not need 
blockchain nor do they have a sensible motive 
behind them. They only use blockchain to capi-
talize on the fame and goodwill towards crypto, 
while only being a get-rich-quick scheme.

Happiness
Madalena Filipe 11.º 1B

Happiness comes from solving problems. The keyword 
here is “solving”. If you are avoiding your problems or you 
feel like you do not have any problems or the ones you 
have you cannot solve, then you are going to make you-
rself miserable. To be happy we need to solve. Happiness 
is therefore a form of action; it is an activity. You do not 
find it waiting for it in a place, an idea, a job or even a 
person. Happiness is a constant work-in progress, becau-
se solving problems is a constant work-in progress – the 
solutions for today’s problems will lay the foundation for 
tomorrow’s problems, and so on. There is a complex and 
dynamic relationship between happiness and suffering. 
There is a Chinese saying, “The extreme form of happiness 
produces sorrow”.

Men and Women Issues
Carolina Pignatelli 11.º 1C

Therefore, why do men cry less frequently? Women are 
often viewed as “sensitive,” it is socially acceptable for them 
to express their feelings, like sadness or fear. But men, who 
are seen as strong and fearless, are not motivated to out-
wardly express their emotions. And because of that I al-
ways thought that men were afraid to drop a tear in public. 
Tears make a man less masculine (I mean, there’s even a 
song: “Boys don’t cry”, The Cure). But in reality, they're not 
ashamed of it. Studies, by the makers of eyedrop Hycosan 
Fresh, have shown that men are less embarrassed about cry-
ing in front of others, with four in ten claiming they wouldn’t 
mind shedding a tear in public compared to just a third of 
women. Well, then, what makes them cry less often? 

Despite what pop culture would 
have us believe, Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder is not a 
one size fits all stereotype that’s 
easy to spot. (...) ADHD is not a 
failed version of normal, people’s 
brains just work differently, and 
with those differences come a 
lot of strengths. (...) It’s not so-
mething that everyone has, or 
an excuse to be lazy, it’s a neu-
rodevelopmental disorder that 
affects kids, adults, boys, girls, 
gifted students, people with au-
tism or dyslexia (...). It’s foolish to 
judge everybody by the same set 

of metrics, while not taking into 
account their individual strengths 
and weaknesses. Our differences 
should be celebrated and embra-
ced, not stifled.”

Attention deficit Hyperactivity disorder
Leonor Frazão 11.º 2

Life after death
Maria Pestana 11.º 4

If you think about it, the fact that life exists at all is wonderful. It is incredible how we 
have progressed over the years, from being cavemen in the beginning to constructing 
and inventing everything. Say if there wasn’t anything afterwards, what about babies 
and kids who die, people who live on the streets and have nothing in life, people in  
poverty etc. Do they not get a shot at any other life? It’s beyond us, we’ll never know, 
and we’re clearly not supposed to, otherwise that would change everything. 

religion and Politics
Inês Paixão 11.º 3

The dark side of theocracies is that their main goal is to 
keep their corresponding countries peaceful – or better, uni-
form. Religion has a huge impact on everyone, highly if you 
practice a certain faith. So, by living in a theocracy, religion 
is in fact very present in people’s lives. It dominates them, 
whether people «want» to be dominated or not. A divine 
argument is, for sure, a strong one. It is powerful. It is, in 
societies like these, enough. But where is the love? Where 
is the compassion? Where is the freedom? Perhaps only in a 
utopian political model where religion and politics can work 
as allies, respecting each other’s integrity. And I would go 
even further, saying that maybe the secular governments 
of our secular era are, in essence, the most religious ones. 

Hiring for diversity
Tiago Silva 11.º 1C

There is also a problem with forced diversity which is: 
there are areas that more men and more women are inter-
ested in. For example, men get 80% of all engineering de-
grees and women represent 77% of all education degrees. 
And when you’re forcing diversity blindly, you end up hir-
ing people so that they’re half male and half female, with-
out considering these percentages. If you have a school 
and are choosing which teachers to hire based on their 
gender, you’ll end up treating women as less qualified for 
the job just because they are, well… women, which is obvi-
ously sexism. 
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A elaboração deste trabalho deu-me a oportunidade de 
pesquisar e expor o meu ponto de vista sobre um tema 
do meu interesse. Permitiu-me também provar as minhas 
competências de escrita e argumentação. 
Mário Viana 11.º 1A 

Escrevi este texto argumentativo a partir da minha ex-
periência pessoal. Como alguém com Perturbação de Hi-
peratividade com Défice de Atenção, nunca soube como 
deveria encarar este diagnóstico, se como uma maldição 
ou como uma benção. Penso que é importante descons-
truir os preconceitos acerca da PHDA e reforçar que não 
se deve ter medo de falar sobre o tema. Espero que as 
pessoas que sofrem com este diagnóstico saibam que não 
estão sozinhas. Escrever este texto argumentativo consti-
tuiu uma oportunidade para me expressar e explorar o que 
é para mim ter PHDA. Leonor Frazão 11.º 2 

Quando a professora pediu à minha turma para fazer-
mos um texto com cerca de 800 palavras sobre um as-
sunto à nossa escolha eu achei que não ia conseguir falar 
tanto sobre um assunto, mas na verdade este trabalho aju-
dou-me bastante no meu inglês e nas minhas capacidades 
de argumentação, assim como me levou a conhecer muito 
mais sobre o assunto sobre o qual escolhi escrever.
Maria Pestana 11.º 4

A realização deste texto argumentativo no âmbito da 
aula de Inglês favoreceu o desenvolvimento do meu pen-
samento crítico e habilidades de pesquisa, e potenciou 
a minha capacidade de defender logicamente o meu juí-
zo acerca da felicidade e do caminho para a alcançar. A 
redação deste texto não foi apenas um exercício de sala 
de aula, mas sim uma oportunidade para apresentarmos, 
analisarmos e debatermos temas significantes para cada 
um de nós. Este trabalho deu-me a possibilidade de expor 
francamente a minha visão sobre a felicidade, algo com 
que, incuravelmente, todos sonhamos. Madalena Filipe 11.º 1B 

A redação e, posteriormente, a proclamação deste en-
saio foi um dos trabalhos mais desafiantes e enriquece-
dores deste ano letivo. No espaço criado por este projeto, 
pude experimentar algo diferente do que aquilo que, até 
então, já havia feito enquanto aluna: por um lado, a novi-
dade da argumentação em inglês; por outro, a possibilida-
de de escolher qualquer tema, abordar livremente aquela 
que é, para mim, uma das temáticas mais intrigantes do 
nosso tempo: o papel da Religião nos dias que correm e 
de que forma a mesma se pode (ou não) aliar à Política das 
diversas nações. Inês Paixão 11.º 3

Eu considerei a escrita do Essay uma atividade interes-
sante e útil. Motivou-me para criar opiniões fundamenta-
das sobre tópicos controversos aos quais tendemos a fugir 
e contribuiu para melhorar as minhas capacidades argu-
mentativas e o meu uso do inglês. Tiago Silva 11.º 1C 

A ideia por trás deste texto argumentativo surgiu de uma 
conversa com um colega, em que percebi que tínhamos 
opiniões muito diferentes relativamente à guerra na Ucrâ-
nia. Isto levou-me a questionar a origem dessas diferenças 
e a procurar perceber qual de nós estaria certo. Enquanto 
escrevia fui percebendo a importância deste tema, não só 
pela sua relevância no tempo recente, mas também pe-
las questões que levanta acerca da nossa sociedade. Este 
texto acabou por abordar também outros tópicos como 
a manipulação política, o que desencadeia as guerras, a 
liberdade de expressão, a falência das democracias, os re-
gimes ditatoriais, como as pessoas são influenciadas pelos 
ambientes sociais e a diferença entre verdade e mentira
Pedro Saraiva 11.º 2

Contradictory Issues 
Pedro Saraiva 11.º 2

In Plato’s allegory of the cave, he describes the following 
situation: a few people chained in a cave, facing a wall, in 
that wall are projected the shadows of people walking past 
a corridor behind their heads. They cannot move and have 
spent their entire lives in the cave. It is only natural – says 
Plato – that these people who can only see the shadows 
and hear the voices of the people walking past the corridor 
will believe that shadows speak. So, I ask you, who is in the 
cave, us, or them? Which of us have been seeing and hea-
ring the same thing for so long that can no longer conceive 
of a reality other than speaking shadows?

Voar entre escolas
Direção Pedagógica

É propósito do Valsassina assegurar uma formação integral e in-
clusiva, com rigor académico e promover o sucesso educativo dos 
seus alunos num clima de responsabilidade individual e social e de 
respeito mútuo.  

De olhos postos numa educação globalizante, procura-se promo-
ver um ensino intercultural, democrático e participativo. Neste sen-
tido, considera-se relevante a participação, de forma ativa, em redes 
de escolas, a nível nacional e internacional, assim como se valoriza a 
realização de intercâmbios de estudantes e professores.  

A participação em redes de escolas contribui para uma cidadania 
global e para uma cultura de paz e não violência; para o desenvol-
vimento sustentável; para uma aprendizagem intercultural e para a 
valorização da diversidade cultural e do património. 

Merece destaque a participação nas redes Eco-Escolas, Escolas As-
sociadas da UNESCO, Escola Azul, Clubes Ciência Viva na Escola e 
European School Network (ESN).  

A ESN é uma rede europeia de escolas, que envolve 24 estabele-
cimentos de ensino de 11 países. Esta rede estimula a partilha de 
práticas pedagógicas de qualidade entre alunos e professores, no 
contexto da crescente realidade da cidadania europeia, num espaço 
geográfico cada vez mais global. Ao construir pontes entre escolas, a 
ESN contribui para o respeito pela diversidade dos valores culturais. 

Pretende-se também criar um ambiente inspirador, aberto e seguro 
para amizades entre escolas e estudantes de toda a Europa, aumen-
tar a compreensão mútua e manter a paz e o bem-estar na Europa. 

No âmbito da rede ESN e considerando o intercâmbio escolar como 
uma estratégia promotora do desenvolvimento de competências, en-
tre 17 e 23 de abril, um grupo de 11 alunos do 10.º Ano, acompanha-
dos pela professora Patrícia Branco (coordenadora da rede ESN no 
Valsassina), esteve em Leiden, nos Países Baixos, numa atividade co-
laborativa realizada em parceria com a Escola Het Vlietland. Durante 
esta semana, foram acolhidos por famílias de estudantes da escola 
Het Vlietland, participaram em aulas, em visitas e atividades culturais 
e sociais. Entre 8 e 14 de maio, foi a vez de recebermos os estudantes 
e professores dos Países Baixos. 

Foi uma experiência enriquecedora e desafiante, que contribuiu 
para o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, respei-
tador dos outros e das suas ideias, e da abertura ao diálogo. 

EduCAr PArA

a cidadania 

After the successful exchan-
ge in 2019-2020 we wanted 
to continue the exchange but 
due to Covid we were not able 
to exchange last year. This year 
we also had to change the da-
tes twice, first december, then 
in february and luckily we were 
able to exchange again in may! 
With the students' profiles we 
were able to match the stu-
dents as good as possible and I 
think we had nice matches.  

The group was very nice and 
there was a lot of interaction 
between all students. The pro-
gram in Lisbon was great and 
with the beautiful weather it 
was a very successful week 
again! Thank you for the hospi-
tality and we hope to be able to 
exchange again in the future! 
Hans Reijnierse 
(Professor, Vlietland College, Leiden)

We’ve had a lovely week in 
Portugal. We saw lots of beau-
tiful things while doing fun ac-
tivities everyday. We’re very 
grateful for a whole new group 
of friends. 
Britt e Willemijn (alunas da Escola  
Vlietland College, Leiden) 

“... a educação deve organizar-se à volta de quatro aprendizagens fundamen-
tais que, ao longo de toda a vida, serão os pilares do conhecimento: aprender a 
conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para 
poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e 
cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente aprender a 
ser, via essencial que integra as três precedentes.” 

in Educação – Um Tesouro a Descobrir 
Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI
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O desenvolvimento de uma criança é uma viagem com um obje-
tivo bem definido – dotá-la de ferramentas que a levem a encetar o 
seu próprio caminho. Esta viagem, iniciada no ventre materno, tem 
continuidade e é reforçada nos primeiros anos de vida, numa fase 
em que as brincadeiras e o jogo simbólico são determinantes para o 
desenvolvimento equilibrado das crianças. 

O desenvolvimento e aprendizagem da criança ocorrem num con-
texto de interação social, em que a criança desempenha um papel di-
nâmico. Neste contexto, brincar é uma das atividades fundamentais 
para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. A brincadeira 
permite à criança vivenciar o lúdico ao mesmo tempo que se desco-
bre e compreende o seu meio envolvente.  

Nas brincadeiras, as crianças desenvolvem capacidades importan-
tes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. São 
estimuladas também algumas capacidades de socialização, por meio 
da interação, da utilização e da experimentação de regras e papéis 
sociais. Isto significa que aprende a estar com o outro e que se cons-
trói como ser social. 

Segundo Piaget, o jogo simbólico surge no final dos dois anos de ida-
de, com o aparecimento da função simbólica aquando da entrada no 
estágio pré-operatório do desenvolvimento cognitivo. Para que este 
surja é necessário que a criança tenha desenvolvido a representação 
simbólica uma vez que ela irá começar a imitar papéis, reproduzir a 
realidade, atribuir novas funções a objetos ou situações, utilizando o 
seu imaginário.  Através do jogo obtemos uma visão mais aprofundada 
da competência cognitiva, emocional e social das crianças. 

Por sua vez, através do ato de brincar a criança cria situações que, 
num primeiro momento, satisfazem as suas necessidades prazero-
sas, mesmo sem ter clareza do significado da ação. Aos poucos deixa 
de repetir por imitação, passando a realizar a atividade consciente-
mente, criando novas realidades e organizando-as de acordo com os 
seus interesses e necessidades. Por isso, a imitação não pode ser vis-
ta como uma simples repetição mecânica de modelos, pois, quando 
a criança usa o seu imaginário e recria novas situações, ela está a 
adquirir competências de aprendizagem e de adaptação a novas si-
tuações, a estimular a capacidade de resolver problemas, a reforçar 
a sua autoestima, ou seja, está a desenvolver a sua estrutura emo-
cional e cognitiva. Também Vygotsky (1999) estabelece uma relação 
estreita entre o jogo e a aprendizagem.  

Construir as aprendizagens sustentadas no brincar é um trabalho 
fundamental do Ensino Pré-Escolar, proporcionando brincadeiras es-
truturadas e não estruturadas. Estas permitem à criança voar pelo 
seu mundo imaginário, levando-a a ter curiosidade e interesse pelo 
mundo que a rodeia, a sentir necessidade de interagir socialmente, a 
construir o seu “eu”. 

Consideramos que o desenvolvimento motor, social, emocional, 
cognitivo e linguístico da criança é um processo que decorre da inte-
ração entre a maturação biológica e as experiências proporcionadas 
pelo meio físico e social. Como tal, não obstante o espaço da sala 
de aula proporcionar diversas atividades de jogo simbólico, o espa-
ço de recreio, e em particular os espaços exteriores, apresentam-se 
como locais priviligiados para as crianças brincarem e desenvolverem 
diversas competências sociais e emocionais. Por outras palavras, 
a brincadeira livre é fundamental para estabelecer relações com o 
outro, desenvolver amizades e aprender a gerir conflitos. 

As brincadeiras de exterior levam a que as crianças se reúnam, 
“conversem” e imitem o que veem fazer. Ao brincarem livremente no 
exterior vivem inúmeras experiências desde o jogo simbólico reple-
to de criatividade, ao desenvolvimento e apropriação da linguagem, 
a aquisição de conceitos matemáticos (como classificação, seriação, 
espaço, tempo e número) ao conhecimento do seu próprio corpo 
através do movimento, ao nível musical (as crianças adquirem vo-
cabulário e ritmo). Por último, mas não menos importante, o brincar 
em contexto exterior faz com que as crianças tomem a iniciativa e 
interajam umas com as outras, o que a nível pessoal e social é muito 
importante para a sua formação. 

Tirando partido das condições do espaço-Quinta do Colégio  
Valsassina, os momentos para brincadeiras proporcionam novas ex-
periências, sensações, aprendizagens e o contacto direto com a natu-
reza. O ambiente lúdico permite que, no espaço-Quinta, as crianças 
possam ouvir, cheirar, sentir o vento, trepar às árvores e olhar para 
as nuvens. São estimulados a correr, saltar, trepar, baloiçar, encontrar 
plantas, flores e "pauzinhos", animais e pequenos insetos para exa-
minarem.  

Todos os dias encontram “um mundo de novas descobertas” e brin-
cadeiras... o cenário ideal para explorar, imaginar e experienciar emo-
ções!

Brincar… para poder voar 
Celeste Fernandes Psicóloga do gabinete Psicopedagógico do Colégio Valsassina 
Inês Campos Educadora de Infância 
Teresa Marçal Grilo Coordenadora do Jardim de Infância  

EM dESTAquE

Bibliografia
Piaget, J. 1998. A psicologia da criança. Ed Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 
Vygotsky, L. 1989. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes. 

“… brincar é uma das 
atividades fundamentais 

para o desenvolvimento da 
identidade e da autonomia.”

“nas brincadeiras, as crianças 
desenvolvem capacidades importantes, 
tais como a atenção, a imitação, a 
memória, a imaginação.”

“… a brincadeira 
livre é 
fundamental 
para estabelecer 
relações 
com o outro, 
desenvolver 
amizades e 
aprender a gerir 
conflitos.”
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A biblioteca como promotora da 
liberdade para voar   
Carla Caldeira e Manuela Santos Equipa operacional da biblioteca

EduCAr PArA

a leitura

A leitura permite-nos inúmeras viagens!  
É através dos livros que damos asas à nossa imaginação, eles trans-

portam-nos para sítios longínquos, imaginários, fantásticos, em todo 
o tipo de aventuras arrebatadoras e arrepiantes.  

A Biblioteca pretende que alunos, professores e restante comuni-
dade, encontrem no seu espaço um local de encanto, de procura e 
de partilha.  

A Biblioteca tem o papel preponderante de incentivar à leitura, ali-
nhada com o propósito de ampliar o acesso à informação, de prestar 
auxílio para o desenvolvimento de competências para a utilização da 
informação nos seus diferentes suportes, mas também de ajudar os 
alunos a saber usar o conhecimento para se tornarem cidadãos res-
ponsáveis, solidários e ativos na procura de informação ao longo da 
vida.

A Biblioteca deve ser vista como mais do que um espaço com livros 
e computadores, facilitadora do acesso à informação. A Biblioteca 
é um lugar que desafia os alunos a pensar, refletir e questionar as 
informações, e permite conexões entre o que se aprende nas aulas e 
o mundo real.  

Pretende-se que a Biblioteca seja um espaço onde os alunos pos-
sam partilhar as suas aprendizagens, um espaço “learning commons”, 
ou seja, um espaço de aprendizagem informal alternativo às salas de 
aula. A Biblioteca deve ser um espaço de pesquisa e estudo, de lazer 
e diversão, mas também um espaço social, de desenvolvimento de 
conhecimento entre alunos, professores e restante comunidade ex-
terna à escola, criando sinergias dentro e fora da escola.  

Ao longo deste ano letivo, a equipa da Biblioteca investiu no pla-
neamento e execução de atividades motivadoras e promotoras de 
aprendizagens relevantes.  

Os alunos estiveram envolvidos percebendo a utilidade destas ati-
vidades no desenvolvimento de múltiplas competências e sentindo 
as atividades promovidas como atrativas e significativas.   

A Biblioteca deu apoio e participou nas Semanas Temáticas dos 
grupos disciplinares e procurou adquirir novas obras, indo ao encon-
tro dos interesses de alunos e professores. 

Os eventos realizados foram múltiplos, não apenas na vertente 
educativa, mas também cultural, social e humana. Iniciámos o ano 
letivo com o MIBE (Mês Internacional das Bibliotecas Escolares). Du-
rante o mês de outubro, no Jardim de Infância e no 1.º Ciclo, os alu-
nos tiveram oportunidade de ler e ouvir ler contos de fadas e contos 
tradicionais de todo o mundo, explorando assim o pensamento e a 
criatividade através de outros imaginários.  

Ao longo do ano foram realizados encontros com escritores, com o 
objetivo de promover os livros e o gosto pela leitura, de dar a conhe-
cer os processos de escrita e aproximar o contacto entre o escritor 
e o leitor. 

A Biblioteca foi uma constante no quotidiano das 
crianças e jovens. A atividade “A Biblioteca vai à tua 
sala de aula” levou até junto dos alunos obras de di-
ferentes autores, os encontros com escritores foram 
um estímulo à leitura, o encontro com ilustradores 
um estímulo à criatividade artística. A participação 
de alunos em atividades promovidas pela Visão Jú-
nior como consultores, a participação de alunos nas 
“Leituras Centenárias” – atividade promovida pela 
Fundação Saramago –, os livros mistério na Sema-
na do Mar, assim como os livros lidos na Semana da 
Matemática, a Feira do Livro Solidária, entre outras 
atividades, promoveram e transformaram o contacto 
com os livros, tornando-o numa experiência agradá-
vel e essencial na aquisição de várias competências.  

Outras experiências também foram possíveis, 
nomeadamente a participação na “Hora do Conto 

– poço de Histórias” na Biblioteca Orlando Ribeiro, 
a Exposição Itinerante da Convenção dos Direitos 
da Criança, a participação no “17.º Concurso Inter-
nacional de Haiku para Crianças” que levou os alu-
nos à elaboração de breves composições poéticas, 
de origem japonesa, que relacionam o Homem e 
a Natureza e promovem ainda a criação artística 
com base na ilustração. 

Para finalizar o ano letivo e com participação em 
oficinas de escrita criativa, um grupo de alunos 
concluiu o projeto de escrita “Estórias Pintadas” 
que culminou na edição de um livro “Aprender a 
voar do 1.º ao 4.º Ano” cujo lançamento se realizou 
no Colégio no dia 22 de junho.  

A Biblioteca esteve presente na missão de ajudar 
a construir o conhecimento, e de levar os alunos a 
voar mais alto e mais longe.

Não existe nada mais sensacional do que obser-
var uma criança com um livro na mão! É uma relação 
com imagens, letras e palavras que remetem para 
mensagens, informações e curiosidades. No Jardim 
de infância sempre existiu a rotina da leitura de his-
tórias, exploração linguística e artística com várias 
atividades complementares, mas este ano letivo com 
o projeto da Biblioteca Escolar, voámos pela escola 
de mãos dadas com os diferentes ciclos, com proje-
tos transversais, atividades em grupo, celebrações 
de dias festivos e semanas temáticas. Formaram-se 
grupos de aprendizagem entre as mesmas idades e 
idades diferentes, muito enriquecedores a nível so-
cial e cognitivo. Os alunos voaram com os livros para 
a magia, para a realidade, para o sonho, simultanea-
mente com os amigos, com os irmãos e com a família.  

Destacam-se os projetos “Uma história por dia 
faz magia” que, através da leitura, registo e votação 
em cada grupo do livro mais apreciado, possibilitou 
a análise crítica, reflexão conjunta e respeito pela 
opinião do outro. Desta atividade nasceram marca-
dores de livros com vários títulos ao longo do ano. 
Também a “Biblioteca vai a casa” possibilitou o voo 
dos livros da escola para casa e o regresso à escola 
com o toque de criatividade de cada família. Nes-
tas interações surgiram várias curiosidades e co-
nhecimentos que alargaram a dimensão cognitiva 
dos nossos alunos. Ainda de realçar o projeto “Voar 

entre mundos” onde alunos de 5 anos, em conjun-
to com os alunos do 12.º ano do Curso de Artes 
Visuais, realizaram o trajeto da primeira viagem 
aérea de travessia do Atlântico de Gago Coutinho 
e Sacadura Cabral, cruzando a aquisição de conhe-
cimento com a exploração da criatividade através 
das artes plásticas. Nas Semanas Temáticas, no 
painel da Biblioteca, permaneceram sempre suges-
tões de histórias para todas as idades, permitindo 
o diálogo e comunicação entre os 3 e os 5 anos. 

Todas estas experiências e conhecimentos foram 
concretizados em dramatizações, esquemas de 
motricidade e apresentações artísticas no Dia da 
Escola. Os mais novos representaram “O primeiro 
voo dos pássaros”, símbolo da libertação das pri-
meiras ideias e primeiras aprendizagens, os alunos 
de 4 anos dramatizaram a evolução do nosso pla-
neta desde a Era do Início do mundo até ao possível 
futuro, lembrando de onde viemos, onde estamos 
e para onde vamos. Os alunos de 5 anos apresen-
taram a narrativa e dramatização dos momentos e 
locais mais marcantes da viagem de travessia do 
Atlântico de Gago Coutinho e Sacadura Cabral. 

Para finalizar este ano em que “aprender a voar”, 
lançámos um desafio filosófico com a questão: 
“se eu pudesse voar, o que seria e para onde iria?” 
onde a imaginação de cada um voou pelo pensa-
mento e pelo desenho.

"Voar" com os livros no Jardim de Infância
Cila Batista, Equipa operacional da biblioteca

Sessões com autores

Leituras Centenárias (José Saramago)

Oficinas de Escrita Criativa 
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EduCAr PArA

a igualdade de género

“o WeForEducation é 
um projeto que procura 

estimular o pensamento 
crítico dos jovens do 

ensino básico e secundário, 
bem como consciencializar 

os mesmos para a 
igualdade de género, 

através de sessões 
dinâmicas e explicativas.” 

A associação HeforShe Lisboa provém do movimento solidário glo-
bal para a igualdade de género da UN (United Nations) Women, fo-
mentando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030 
das Nações Unidas. A HeforShe Lisboa nasceu na Conferência de 
2020 organizada pelo HeforShe UNL (Universidade Nova de Lisboa), 
onde 3 jovens se uniram de modo a concretizar este projeto.  

A equipa WeForEducation, o departamento pedagógico do projeto, 
é constituída por 5 voluntárias: Maria João Rodrigues, Isadora Viessa, 
Rachel Mesquita, Raquel Colaço e Sofia Batista. Enquanto uma parte 
da equipa se foca na criação do conteúdo interativo e pesquisa de 
informação, outra parte é responsável pela deslocação às escolas e 
dinamização das sessões. 

O WeForEducation é um projeto que procura estimular o pensa-
mento crítico dos/as jovens do Ensino Básico e Secundário, bem 
como consciencializá-los/as para a igualdade de género, através de 
sessões dinâmicas e explicativas. Estas sessões visam chegar aos alu-
nos e alunas de maneira próxima e transmitir os conteúdos de manei-
ra acessível. O nosso objetivo é que os alunos e as alunas se possam 
envolver o máximo possível, que exponham as suas opiniões e dú-
vidas. Tentamos seguir uma abordagem onde não existam interven-
ções certas ou erradas, para fomentar o pensamento crítico da nossa 
geração futura e não incutir definições rigorosamente estruturadas. 

Este ano tivemos a oportunidade de estabelecer uma parceria com 
a Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA” (CAOJ Lis-
boa), o que nos deu possibilidade de chegar a diversas escolas de 
Lisboa e realizar sessões focadas no conceito de género. 

Tivemos ainda a oportunidade de dar continuidade às sessões reali-
zadas no Colégio Valsassina, projeto que teve início no 3.º Período do 
ano letivo 2020/2021. Uma vez que o feedback das sessões passadas 
foi muito positivo, decidimos manter a mesma abordagem e dinamizar 
sessões com o tema “Feminismo”. Começámos por explicar brevemen-
te o conceito e os marcos históricos mais importantes deste movimen-
to, e no seguimento da sessão propusemos dinâmicas para estimular o 
interesse dos alunos e das alunas e a partilha das suas opiniões. 

 No final das sessões o sentimento que fica é de aprendizagem 
mútua, pois é muito gratificante ver como os alunos e alunas se en-
volvem e expõem as suas opiniões e dúvidas.  

Terminamos com um agradecimento especial ao Colégio Valsassina 
pela oportunidade que nos oferece em realizar as sessões para os 
seus alunos e alunas, sessões que preparamos com muito carinho e 
realizamos com muita vontade de passar esta palavra.

A Educação para a Igualdade de Género pretende promover os direitos das mulhe-
res e das raparigas e a igualdade em vários planos – político, económico, social e cul-
tural – contribuindo para a eliminação de estereótipos. O movimento internacional  
HeForShe, criado em 2014 pelas Nações Unidas, apela à consciencialização de rapa-
zes e homens para a promoção da paridade de género, tratando a temática como uma 
questão de direitos humanos. Esta temática está inscrita na Agenda 2030 das Nações 
Unidas como um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

No dia 28 de abril de 2022 realizaram-se duas sessões do movimento HeforShe no 
Colégio Valsassina, dirigida aos alunos do 10.º Ano, no âmbito da disciplina de Cidadania 
e Desenvolvimento.  

Projeto HeForShe 
Equipa do departamento Pedagógico da HeForShe Lisboa  

Saliento o dinamismo da abordagem ao tema do 
feminismo no mundo atual. Fomos sensibilizados 
não só para a necessidade de usarmos a nossa voz 
contra as desigualdades enfrentadas pelas mulhe-
res todos os dias, mas também para a transversa-
lidade deste tema, que está presente em tantas 
formas de discriminação no nosso dia-a-dia e que 
se estende a diferentes áreas. 

Gostava de ter discutido mais sobre os temas 
que surgiram de perguntas possivelmente "polé-
micas". É bastante positivo existir a iniciativa de 
trazer estes temas às escolas, pois, sendo privile-
giados, não podemos ser cegos relativamente ao 
mundo à nossa volta. 
Carolina gomes 10.º 1A 

A sessão sobre a igualdade de género foi bas-
tante positiva. Por um lado, pelo facto de nos ter 
transmitido um conhecimento aprofundado sobre 
o significado do termo feminismo, que muitas ve-
zes é mal interpretado, e uma maior noção das ver-
tentes que este conceito tem. Por outro lado, por 
ter desencadeado questões e reflexão. Este tema 
é de interesse geral. Tem um grande impacto na 
nossa vida, e, por vezes, passa despercebido. 
Mariana Lopes 10.° 3 

A conferência do HeForShe reforçou a importân-
cia da igualdade de género e apresentou também 
diferentes movimentos do feminismo. Ficámos a 
conhecer diversas organizações que lutam a favor 
da igualdade de género. A sessão proporcionou um 
espaço para a aprendizagem e discussão de ideias. 
Laura Alegria e Luísa Aires 10.º 3 

“… a necessidade 
de usarmos a 
nossa voz contra 
as desigualdades 
enfrentadas pelas 
mulheres todos os 
dias…”

“… um espaço para 
a aprendizagem 
e discussão de 
ideias.”
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O módulo relativo à Dimensão Estética – análise e compreensão da 
experiência estética [Filosofia da Arte] presente nas aprendizagens 
essenciais da disciplina de filosofia de 11.º Ano, pretende que o aluno 
seja criativo, ao (1) ser capaz de um pensamento estético sobre a arte 
e diferentes formas de manifestação cultural e (2) de propor soluções 
alternativas para problemas filosóficos que lhe são colocados.  

Assim, o contributo da dimensão estética para o enriquecimento 
do aluno de Filosofia parece-nos possuir uma riqueza que ultra-
passa, em extensão e finalidade, a mera aprendizagem dos con-
teúdos programáticos que a compõem. Não só acreditamos que o 
seu estudo é fundamental para uma aprendizagem mais profunda 
e completa no âmbito da disciplina de filosofia, como também para 
a própria construção e desenvolvimento do aluno enquanto um ser 
em constante transformação e redefinição. Não se trata de uma 
componente particular à disciplina de filosofia, mas sim de um ele-
mento de cariz interdisciplinar, fundamental para a formação inte-
gral do aluno.      

Uma educação estética deve premiar, então, o estudo das perce-
ções subjacentes à experiência estética, onde o aluno aprende a re-
ceber as mensagens emitidas pelas obras de arte, da mesma forma 
que aprende a interpretar o sentido das palavras através da análise 
de textos filosóficos. Trata-se de uma hermenêutica iconográfica, por 
meio da qual o conteúdo da obra de arte é tornado compreensível. 
Gadamer (1996, p. 211) aborda, precisamente, a arte como um fenó-
meno hermenêutico por excelência, uma vez que o próprio processo 
interpretativo reclama uma simbiose entre o ser da obra e a repre-
sentação simbólica por parte do seu intérprete. O aluno é afetado 
pela representação da obra e efetua um processo, não-discursivo, de 
interpretação do seu conteúdo, que explora uma dimensão sensitiva 
e intelectual, enriquecendo o ato educativo. 

Neste sentido, os alunos foram desafiados a contemplar várias 
obras que marcaram a história da pintura e, de seguida, foi-lhes pedi-
do que escolhessem aquela que lhes despoletou maior fascínio. Após 
um primeiro período de investigação, os alunos iniciaram o processo 
criativo de elaboração de uma infografia, que lhes permitiu desen-
volver a sensibilidade estética a partir de um suporte digital e, simul-
taneamente, adquirir conhecimentos relativos à criação artística da 
obra de arte. Deste procedimento nasceu a “Parte A” das infografias. 

De seguida, os alunos debruçaram-se sobre o problema da diferen-
ciação estética, que procura desvendar qual é a natureza da obra de 
arte ou o que distingue os objetos artísticos de outros objetos. Para 
responderem à pergunta “O que é arte?”, os alunos aplicaram as di-
ferentes teorias estudadas em aula à obra de arte contemplada na 
etapa anterior. Assim nasceu a  “Parte B” das infografias.  

Os trabalhos apresentados de seguida são o resultado de um longo 
processo de exploração e aplicação de conhecimentos, que estimu-
lou, simultaneamente, a faculdade de sentir e o entendimento, num 
livre jogo das faculdades. Cada aluno contribuiu para o sucesso deste 
projeto com a sua dedicação, esforço e criatividade, mostrando que, 
tal como Schiller afirmou outrora, «o caminho para a cabeça tem de 
ser aberto pelo coração».  

Existo e sinto. Logo, penso. 
Estudos sobre o Problema da 
diferenciação Estética 
Daniela Morais Professora de Filosofia 

EduCAr PArA

a reflexão e para a 
sensibilidade estética

“… o caminho para a cabeça tem de ser  
aberto pelo coração”

“A educação precisa tanto de formação técnica 
e científica como de sonhos e utopias.”  

Paulo Freire, Sobre Educação

João Silva, 11.º 2, Marilyn Monroe

Margarida Nunes 11.º 1C. “A Noite Estrelada”, Van Gogh

Mário Viana 11.º 1A. “Composição em vermelho, azul e amarelo II”, Mondrian

Considero que o trabalho foi muito interes-
sante e completamente diferente do que esta-
mos habituados. Aprendemos a trabalhar com 
diversas ferramentas informáticas e ao mesmo 
tempo usámos a nossa criatividade para expor 
os conceitos da filosofia da arte. Tivemos de 
fazer pesquisas sobre a nossa obra, a sua épo-
ca e ainda ao fazer as apresentações e a ou-
vir as dos outros, aprendemos imenso sobre o 
mundo artístico. Achei uma maneira excelente 
de aprendermos mais acerca das teorias es-
sencialistas e não essencialistas da arte. Para 
além disso, considero ter aprendido mais assim 
do que com um teste. Marta rebelo 11.º 1C

Falar sobre a infografia, que tanto me desa-
fiou, é falar de um mundo novo que descobri. 
Senti muito entusiasmo em aprender a matéria 
da dimensão estética e adequar os conceitos 
a uma obra de arte como, no meu caso, a de 
Van Gogh. Foi um trabalho que gostei imenso 
de fazer e que me fez olhar para a arte e para a 
filosofia de braço dado. Miguel Pires 11.º 2

[Este trabalho] permitiu-nos pensar sobre a 
filosofia da arte de forma mais pessoal, desen-
volvendo a nossa criatividade e levando-nos a 
ir mais além. Mafalda Cunha 11.º 2

Bibliografia
GADAMER, H. (1996). Verdad y Meto-
do I. Salamanca: Ediciones Sígueme. 

JAQUINOT-DELAUNAY, G. (2006). 
Imagem e Pedagogia. Mangualde: Pe-
dago. 

Infografias desenvolvidas 
pelos alunos do 11.º Ano

https://bit.ly/CV_a39
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Durante a tarde, os alunos participaram numa oficina de desenho 
preparada pela Fábrica de Projetos para a turma. A exposição “Mol-
dada na Escuridão”, de Hugo Canoilas, transportou os alunos para 
a origem do mundo, para a escuridão do fundo dos oceanos onde 
começou a vida. A oficina foi conduzida por Andreia Dias,  coorde-
nadora da Fábrica de Projetos da Fundação Caloustre Gulbenkian.

Apostando na experiência sensorial, dentro de um espaço ex-
positivo imersivo, foram-se explorando as obras e os conceitos 
da exposição e do trabalho do artista a partir do questionamento 
crítico e da linguagem do desenho. A partir das obras lançam-se 
as questões de interpretação e os exercícios de desenho que vão 
encaminhando a construção individual e coletiva de aprendizagens 
significativas em relação à exposição. Acrescenta-se a par e passo 
as informações relevantes quer sobre as obras quer sobre a expo-
sição, num crescendo de conhecimentos que vão consolidando as 
impressões iniciais e dando consistência à exploração. De desenho 
em desenho, e das técnicas exploradas constrói-se uma apropria-
ção do espaço, da forma, da estrutura, da mancha, da cor e do am-
biente só possíveis desta forma e que encontram nos alunos a força 
expressiva dos conceitos e ideias da exposição adquiridos assim 
de forma própria, introspetiva e criativa.  Esta forma de explorar o 
espaço expositivo, é sem dúvida, uma outra forma de contatar com 
a arte e o universo de criação artística, que potencia uma relação 
pessoal, artística e criadora com o mesmo, sendo os participan-
tes – alunos, não apenas fruidores mas sim criadores. Andreia Dias,  
coordenadora da Fábrica de Projetos da Fundação Caloustre gulbenkian 

No culminar de um percurso académico no curso de Artes de Vi-
suais, os alunos do 12.º 4 viveram um dia diferente na Fundação 
Calouste Gulbenkian, onde visitaram a exposição “Europa Oxalá” e 
participaram numa oficina de exploração da exposição “Moldada na 
Escuridão” de Hugo Canoilas.

Num voo sustentado nas aprendizagens de Desenho, ao longo do 
ano letivo, os alunos exploraram conceitos, com liberdade, expres-
sando-se em diferentes suportes, com recurso a diversas técnicas 
e materiais. Foram desafiados, com diferentes enunciados nas dis-
ciplinas de Desenho e Oficina de Artes, a comunicar as suas ideias 
através da arte.

A visita guiada à exposição “Europa Oxalá” mostrou que se pode 
contar um outro lado da história, dando voz a artistas com raízes nas 
antigas colónias europeias. A exposição convoca-nos para a reflexão 
sobre o que é a Europa, o que é ser europeu no mundo, sobre barrei-
ras preconcebidas e afinidades escondidas.

Numa exposição onde há lugar para escultura, vídeo, fotografia e 
desenho, é na possibilidade que a arte contemporânea oferece de in-
terpretar, questionar e refletir que se conquista a liberdade para voar.

O que mais me entusiasmou ao visitar a exposição “Europa Oxalá” 
foi a explicação por trás de cada peça. Tal como temos vindo a apren-
der, a coerência entre trabalho desenvolvido e a mensagem que que-
remos passar é a chave para um bom resultado final. Para além de se 
tratar de exposição visualmente rica e interessante, é impossível ficar 
indiferente aos temas abordados. "Europa Oxalá" é uma exposição 
que me deixou a pensar, e penso ser mesmo esse o propósito da arte 
contemporânea. Mariana Riscado 12.º 4

Esta exposição propõe-nos uma reflexão sobre as heranças, as me-
mórias e as identidades de cada artista, cujas origens familiares se 
situam nas antigas colónias europeias em África.

Cada artista procurou retratar o tema, expressando a sua visão so-
bre o tema e revelando a sua identidade artística. Ao longo do ano, 
desenvolvemos projetos com estes objetivos. Destaco o projeto “Do 
conceito à materialização”, em que cada um de nós criou uma peça a 
partir de um conceito, trabalho que deu origem a uma exposição para 
a comunidade escolar, num processo semelhante ao que presenciá-
mos nesta exposição. Bárbara Madeira 12.º 4

“Europa oxalá” é uma exposição que transmite uma mensagem 
forte e que mudou a minha forma de pensar. Nos livros de história 
exaltam-se os portugueses e os seus grandes feitos na descoberta de 
novos povos e territórios. Mas, a que custo? Escravatura, discrimina-
ção, injustiça, invasão, racismo são alguns dos temas abordados na 
exposição que questiona a história colonial e desmonta ideias pre-
concebidas. Francisco Xia 12.º 4

Liberdade para pensar. Liberdade 
para interpretar. Liberdade para criar.
Sofia Caranova e Marta Magalhães Silva. Professoras de desenho, oficina de Artes 

“Aprendi que por vezes 
as coisas aparentemente 
mais simples transmitem 
mensagens muito fortes,  
que nos põem realmente  

a pensar.”

EduCAr PArA

o pensamento conceptual
Nesta exposição – tal como nos projetos que desenvolvemos ao 

longo do ano – percebemos que a história por detrás da peça tem, 
tantas vezes, mais significado que o próprio produto final. A obra ga-
nha sentido com uma explicação. Carmo Cunha 12.º 4

As obras de arte apresentadas na exposição “Europa Oxalá” são 
muito conceptuais. O conceito não está à vista, temos de nos apro-
ximar da peça e procurá-lo. A diversidade de obras apresentadas por 
cada artista revela diferentes formas de comunicar, através da arte, o 
que sentem ou querem transmitir. Gostei mesmo muito desta expo-
sição. Manuel do Ó 12.º 4

Tanto em termos de autores como de materiais e técnicas utiliza-
dos, a exposição “ Europa Oxalá” revela-se muito rica e diversificada. 
A partir de um conceito ou ideia, é possível obter-se resultados muito 
diferentes, consoante os pontos de vista e a identidade artística de 
cada autor. Helena Mendes 12.º 4

É uma exposição aberta à interpretação de cada um, que admite e 
integra perceções individuais distintas sobre o que nos rodeia. O que 
uns veem é muitas vezes diferente do que outros veem. Aprendi que 
por vezes as coisas aparentemente mais simples transmitem mensa-
gens muito fortes, que nos põem realmente a pensar. 
Beatriz Vieira 12.º 4

Visita guiada à exposição "Europa Oxalá"

Visita guiada à exposição "Europa Oxalá"

Atividade na exposição "Moldada  
na Escuridão"

Exposição "Do conceito à materialização" apresentada  
no dia 18 de março e no Dia da Escola

“o conceito não está à vista, temos de nos 
aproximar da peça e procurá-lo.”
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“Florestas da Terra e do Mar”. 
Concurso de arte infantil global Canvas 
Inês raimundo, Maria Bivar, Maria Vicente e Teresa onofre Educadoras de Infância 

Projeto de design gráfico – Criação de um 
rótulo e cartaz publicitário
Sofia Caranova Professora de Desenho A  
Turma do Curso de Artes Visuais 12.º 4  

EduCAr PELA

Arte e para a proteção 
da natureza

O espaço-Quinta do Valsassina permite-nos um contacto privile-
giado com a natureza. Nele podemos sentir o cheiro das flores e das 
árvores, encontrar bichos-de-conta, joaninhas e marias cafés. É nas 
conversas, histórias e dramatizações, que descobrimos a vida das flo-
restas e a sua importância para a vida do planeta, o perigo da polui-
ção e dos fogos que põem em risco a sua sobrevivência. Compreen-
demos ainda a necessidade da sua preservação e os cuidados que 
devemos ter para garantir a qualidade de vida de animais e plantas. 
Neste contexto, os alunos dos três e quatro anos responderam ao 
desafio lançado pela UNESCO e desenvolveram o projeto “As Flo-
restas da Terra e do Mar”. 

O concurso de arte infantil Global Canvas é uma competição in-
ternacional anual de arte promovida pela David Shepherd Wildlife  
Foundation. Através da arte, crianças e jovens são desafiados a usa-
rem a criatividade e a imaginação. Os seus trabalhos devem apelar 
para a necessidade de proteger e conservar a natureza e, em particu-
lar, a vida selvagem.  

A edição de 2022 teve como tema “Florestas da Terra e do Mar”. 
Estiveram em competição mais de 650 trabalhos, da autoria de crian-
ças e jovens de 54 países.

Utilizando vários materiais como a têmpera, esponjas e pincéis, os 
alunos construíram colaborativamente um painel-floresta. Cada um 
representou um animal da floresta à sua escolha. Com este projeto, 
oa alunos expressaram emoções e concretizaram aprendizagens, ex-
ploraram a criatividade e a consciência ambiental. 

Na categoria 4 a 7 anos, o trabalho dos alunos do Valsassina foi 
distinguido com o 2.º lugar. 

“The children at Colégio Valsassina became aware of different 
plantings and trees, smells, textures and colours through touch, 
sight and sound. Back in the classroom they talked about forests, 
plants and animals as they were curious about their habitats. The 
children then made a collaborative art panel using tempera, sponge 
and brushes which they brought to life using animals painted with 
gouache.” (in davidshepherd.org)

Os alunos do curso de Artes Visuais, ao longo do 
seu percurso de 3 anos de aprendizagem na disci-
plina de Desenho A, desenvolveram as suas capaci-
dades de utilização da linguagem plástica artística 
não só ao nível técnico, mas também conceptual. 
Estimular os alunos para o desenvolvimento do 
pensamento crítico e criativo é o grande desafio da 
disciplina. 

No 3.º período, os alunos envolveram-se num 
projeto na área do design gráfico, a conceção de 
uma nova imagem gráfica para o rótulo de uma be-
bida. O projeto incluiu, igualmente, a criação de um 
slogan e cartaz publicitário promocional. Na realiza-
ção das etapas do trabalho, os alunos exploraram 
não só a sua identidade artística, como desenvol-
veram o sentido crítico na justificação do proces-
so de conceção, assim como, foram convidados a 
explorar um conjunto de saberes sobre diferentes 
técnicas físicas e digitais ligadas ao desenho.  

Os alunos destacaram como um dos pontos for-
tes do enunciado deste projeto, a possibilidade de 
enriquecer o trabalho criativo com a inclusão de 
obras do universo da História da arte. Do surrea-
lismo de Magritte na obra “A Perspicácia”, ao “Nas-
cimento de Vénus”, de Boicelli, ícone do Renas-
cimento italiano, à obra “Ritmos n.º 2” de Robert 
Delaunay, inserida no movimento Orfismo, foi am-
pla a escolha dos alunos. 

robert delaunay 1938 Cartaz promocional Projeto 
Carmo Cunha 12.º 4

Cartaz promocional Projeto 
Mariana Riscado 12.º 4

Cartaz promocional Projeto
Beatriz Vieira 12.º 4

Obra Abaporu
Tarsila do Amaral 1928

“A perspicácia”
rené Magritte 1936
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Cartaz promocional Projeto 
Barbara Madeira 12.º 4
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EduCAr PArA

a Língua Materna  
e para a criatividade

Mais uma aventura literária!

Continuamos a desafiar os nossos alunos a libertarem as suas 
vozes para lá da sala de aula, incentivando a sua criatividade e con-
fiança, desenhando na escrita opiniões, sentimentos e emoções. 
Desta forma, os alunos participaram uma vez mais no Concurso 
"Uma Aventura… Literária". Na edição de 2022, foram recebidos 
12.798 trabalhos, tendo sido distinguidos 4 trabalhos de alunos 
do Valsassina: 

1.º prémio: Carolina Silva, 6.º D – Modalidade “Recomendação de 
leitura” 
2.º prémio: Afonso Bouça, 6.º C – Modalidade “Texto original”
Menção Honrosa:  Alice Gomes, 6.º D – Modalidade “Recomen-
dação de leitura” 
Menção Honrosa: Sara Abrantes, 7.º C – Modalidade “Texto ori-
ginal”

uma aventura no Palácio da Pena

O livro é uma obra literária que narra uma 
das aventuras do grupo de Chico, João, Pedro, 
Teresa e Luísa. Na minha opinião, o livro é mui-
to interessante.

Em primeiro lugar, a obra é informativa, por-
que durante a leitura, aprendemos vários fac-
tos históricos. Ficamos, por exemplo, a saber 
que foi D. Fernando, marido da rainha D. Ma-
ria, que mandou construir o Palácio da Pena. 
Aprendemos também que foi oferecida, por 
umas senhoras francesas, uma caravela à últi-
ma rainha de Portugal, a rainha D. Amélia.

Em segundo lugar, o livro dá-nos a conhe-
cer várias características do Palácio da Pena. 
Isto acontece quando as gémeas se escondem 
debaixo da cama da rainha D. Amélia, descre-
vendo-a e a alguns elementos do quarto. Ou 
quando o Chico decide esconder-se no ateliê 
do rei D. Carlos, mostrando que este tem vá-
rios instrumentos de pintura.

Concluindo, o livro é muito bom e entusias-
mante.
1.º Prémio – Carolina Silva 6.º d
Categoria recomendação de leitura

uma Aventura com Arte

– Que bom Martim, começaram as férias de verão! Já estou aqui 
mais uma vez para me divertir muito contigo em Vila Nova de Cer-
veira. 

– Pois é, há muito tempo que já não te via.
– Desde o verão passado! É muito tempo! – Tu gostas de arte? Ou 

de pinturas?
– Sim, sim eu gosto, não é o meu forte, mas até que aprecio.
– Ótimo, é que o meu tio Francisco trabalha na Fundação Bienal 

de Cerveira e deu-me dois convites para toda a semana. Queres vir 
comigo visitar as exposições?  Este ano também lá estão duas seri-
grafias do meu tio Duarte, aquele que vive em Macau, sabes?

– Sim, e quando é que podemos ir?
– A inauguração é daqui a dois dias, achas que os teus pais te dei-

xam ir?
– Acho que sim, mas é melhor perguntar, embora eu não tenha 

nada para fazer esta semana.
O Martim foi perguntar aos seus pais e, como este já esperava, eles 

aceitaram. Logo que possível, o amigo foi dizer a Afonso que podiam 
ir à visita, mas mal sabiam eles a aventura que os esperava naquele 
simples e divertido encontro artístico. 

No dia da inauguração, os amigos encontraram-se à frente da Bie-
nal e ficaram espantados com a quantidade de pessoas que também 
lá estava, com tantos quadros e esculturas num sítio só. O Afonso 
compartilhou com o Martim algumas informações que o seu tio lhe 
dera, nomeadamente o facto de algumas obras pertencerem a artis-
tas famosos como era o caso de José Rodrigues ou Júlio Pomar. 

Quando estavam a observar uma das serigrafias do tio do Afonso, 
ouviram uma estranha conversa entre dois indivíduos acerca de falsi-
ficação de quadros. Resolveram então segui-los e repararam que eles 
tiravam muitas fotografias a diversos quadros, mas tiveram de parar 

a perseguição, pois ia a entrar o Presidente da Re-
pública para dar início à cerimónia de inauguração. 

Assim, combinaram encontrar-se no dia seguinte 
de manhã. Como planeado, lá estavam eles à porta 
da Bienal, na esperança de encontrarem os dois in-
divíduos. Quando já estavam quase a desistir, estes 
repararam que os procurados estavam a entrar, por 
isso o Afonso e o Martim começaram a segui-los 
discretamente e constataram que continuavam a 
tirar fotografias e medidas a vários quadros. Afon-
so reparou que as mãos e os bolsos deles estavam 
manchados de tinta, e contou logo ao Martim a sua 
descoberta. 

– Olha Martim, quando saírem, vamos atrás de-
les para descobrir onde moram.

Montados nas suas bicicletas, perseguiram os su-
jeitos até às margens do rio Minho e viram que eles 
entraram numa pequena cabana disfarçada entre 
os pilares da ponte internacional que liga Cerveira 
a Tominho. Esconderam as bicicletas nuns arbus-
tos e, cuidadosamente, aproximaram-se da cabana. 
Espreitaram por uma pequena fenda existente en-
tre as tábuas e viram uma parede com muitas das 
fotografias que tinham tirado na Bienal, cavaletes 
com telas e muitas paletas, havia também alguns 
cavaletes tapados com panos pretos. 

Surpreendidos com o que acabaram de ver, afas-
taram-se cuidadosamente da cabana para discuti-
rem o que tinham visto, mas o Martim caiu e, ao 
picar-se numas silvas, deu um grito. Os indivíduos 
vieram à porta da cabana e bradaram:

– Eh! Miúdos fora daqui! Não queremos aqui pir-
ralhos, o que é que estão aqui a fazer?

– Nada! Nada! Estávamos só à procura de um 
atalho para ir para a praia da Lenta, mas já vi que 
nos perdemos e que nos magoámos. Pode dizer-
-nos se faz favor se aquele caminho é o correto? 
– disse o Afonso a recuar para os arbustos onde 
tinham deixado as bicicletas.

– Sim há de ser o caminho correto, mas agora 
fora daqui e não voltem nunca mais, ouviram bem!?

Assim que chegaram ao pé das bicicletas, Afon-
so e Martim pedalaram tão furiosamente que este 
até se esqueceu que estava todo picado das silvas. 
Chegados ao centro da Vila, sentaram-se num dos 
bancos do terreiro a recuperar o fôlego e a refletir 
sobre o que haviam visto.

– Achas que eles também são artistas? – pergun-
tou o Martim.

– Não me parece, caso contrário não tinham fi-
cado tão furiosos quando nos viram. – respondeu 
o Afonso num tom pensativo–  Cá para mim estão 

a tramar alguma. O que é que achas que está por 
baixo dos panos pretos?

– Se calhar pintam tão mal que até têm vergonha 
de mostrar.

Decidiram então ir comprar um gelado, e en-
quanto o comiam, iam discutindo o que haveriam 
de fazer e qual o próximo passo. Talvez o que tives-
sem visto não fosse nada de importante, mas e se 
fosse… eles não tinham nada bom aspeto.

– Olha Afonso! Acho que amanhã, quando for-
mos à Bienal devemos contar ao teu tio sobre isto. 
Mas por mim vou mas é para casa tratar destas pi-
cadelas todas.

No dia seguinte, voltaram à Bienal e foram ter 
com o tio do Afonso, a quem relataram tudo o que 
tinham visto nos últimos dias. 

– Eh Miúdos! Que história… Não estão a inven-
tar, pois não? – questionou o tio Francisco. – Ve-
nham já comigo ao gabinete do diretor da Bienal 
para repetir tudo o que me acabaram de contar.

No gabinete, eles contaram com todos os por-
menores o que havia acontecido. O diretor ao ou-
vir a história ia ficando com uma cara cada vez mais 
preocupada. Este pegou no telefone e ligou para a 
G.N.R.

– Por favor, Sr. diretor, por favor, não nos mande 
prender, nós não fizemos nada de mal… os bandi-
dos são os outros. –  Choramingou o Martim. 

– Tem calma, eu estou só a pedir a colaboração 
da G.N.R. para ir ver o que se passa naquela caba-
na, pois já há algum tempo que desconfiamos que 
alguém anda a falsificar alguns dos nossos quadros.

– Ah! Já sei, as falsificações dos quadros devem 
estar tapadas com os panos pretos que nós vimos. 
– disse o Afonso – Por isso é que eles estavam com 
as mãos e bolsos manchados com tinta. Oh, Mar-
tim! Se calhar eles sempre são artistas….

Dois dias depois era notícia de abertura dos tele-
jornais que duas crianças tinham descoberto uma 
rede de falsificadores de quadros, em Vila Nova de 
Cerveira. Os falsificadores tiravam fotografias aos 
quadros em exibição na Bienal e em seguida pin-
tavam cópias quase perfeitas que depois levavam 
para Espanha e vendiam nas galerias de arte espa-
nholas como sendo originais. 

Depois de resolvido o mistério, estes pequenos 
detetives amadores ganharam convites vitalícios 
para todas as futuras Bienais de Vila Nova de Cer-
veira.

2.° Prémio – Afonso Bouça 6.º C
Modalidade texto original

Menções honrosas das alunas: 
Alice Gomes 6.º d  

e Sara Abrantes 7.º C

https://bit.ly/CV_a40
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De acordo com o programa de 12.º Ano, o penúl-
timo conteúdo a ser estudado é a poesia contem-
porânea (Poetas Contemporâneos). Assim sendo, as 
várias turmas deram início ao trabalho de investiga-
ção sobre os vários poetas propostos (Miguel Torga, 
Eugénio de Andrade, Vasco Graça Moura, Manuel 
Alegre, Ana Luísa Amaral, António Ramos Rosa, Ale-
xandre O'Neill, Jorge de Sena e Nuno Júdice).

Em primeiro lugar, os grupos deviam fazer uma 
pesquisa sobre o autor, já que é importante não 
esquecer que toda a literatura é produto do seu 
tempo, histórico e social, assim como das circuns-
tâncias de quem a produz (“O homem é o homem e 
a sua circunstância”, José Ortega e Gasset). Depois, 
escolher três poemas para analisar e interpretar, 
à luz das representações do contemporâneo, da 
arte poética, das figurações do poeta e da tradi-
ção literária, sempre que fosse possível. Por fim, 
estabelecer uma ou mais intertextualidades com 
obras ou autores estudados ao longo destes três 
anos letivos.

Desses trabalhos, dessa pesquisa e preparação, 
aconteceu a entrevista que aqui partilhamos, por-
que a curiosidade, o esforço e a capacidade de 
desejar nos impele a romper com o banal e o quo-
tidiano e a chegar mais longe. Afinal, aprender tam-
bém é isto. Obrigada ao poeta Nuno Júdice que se 
disponibilizou a dar esta entrevista a três alunas 
ávidas por levantar a saia do mundo. 

O poema “Silêncio” surge no contexto da vivên-
cia do poeta no estrangeiro, onde, conforme nos 
explica na entrevista, foi um tempo algo caracte-
rizado pela barreira que sentia relativamente ao 
convívio e interação, dado o entrave linguístico e 
outros fatores. Neste texto lírico, o autor divide o 
silêncio, que caracteriza como palavras que fica-
ram por dizer, em duas partes distintas: as que se 
transformam em remorsos e aquelas que, em caso 
de interpelação, serão reveladas. Assim, é exposto 
o papel importante das palavras na comunicação 
com os outros, já que estas ferem, motivam, apro-
ximam, afastam e emocionam.

EduCAr CoM

a Literatura
À descoberta da poesia 
contemporânea
Patrícia Rodrigues Professora de Português

Considera que a sua poesia se pode inserir em 
alguma temática específica ou ganha a sua ins-
piração pelas suas viagens e aquilo que vive pes-
soalmente?

Sim, às vezes posso falar de coisas que não vivi, o 
poema às vezes são histórias que não se passaram 
comigo mas que eu, no fundo, escrevo como se as 
tivesse vivido. Ou então há personagens porque há 
também poemas que falam de figuras ou reais ou 
imaginadas e que são no fundo pequenos contos, 
uma ficção. 

Mas praticamente todos os meus poemas, mes-
mo que eles partam de coisas vividas e sentidas 
por mim, quando eu os acabo de escrever, e quan-
do eles estão terminados, eles separam-se de mim, 
como se tivessem ganhado uma vida própria e é 
o leitor que vai fazer a sua própria leitura e a sua 
própria análise.

Houve alguma altura da sua vida em que sentiu 
que a poesia poderia ser, de certa forma, um refú-
gio de uma realidade ou como estava a dizer era 
apenas uma representação daquilo que se estava 
a passar na sua própria vida?

Escrever para fugir da realidade é algo que eu 
efetivamente nunca fiz. Quando escrevo, ou estou 
a dar expressão a essa realidade que estou enfim 
a sentir, ou então é, de certo modo, uma manei-
ra de tentar compreender aquilo que aconteceu. 
Quando nós escrevemos estamos no fundo a fazer 
uma interpretação de determinadas coisas que nós 
vimos ou fizemos e o poema vai encontrar essa tal 
interpretação. Ao mesmo tempo, é uma maneira 
de nós não percebemos coisas que acontecem no 
mundo e na vida e, ao escrever o poema, podemos 
encontrar a razão de certos acontecimentos e ati-
tudes. O poema representa, de facto, essa manei-
ra de ver e de sentir o que, naquele momento em 
que se escreve está mais distante da altura em que 
vivemos. Torna-se uma lembrança que depois as 
palavras transformam, porque quando escrevo eu 
estou a ser conduzido por uma lógica que às vezes 
foge de mim próprio. O fim do poema é já outra 
coisa diferente daquilo que estava no princípio.

Diria que a poesia é o estilo literário em que pre-
fere mais escrever?

Sim, já escrevi romances e contos, mas onde me 
sinto mais próximo de mim próprio é na poesia, 
apesar de haver certas coisas que apenas podem 
ser ditas em texto prosa, para contar histórias, lem-
brar coisas que aconteceram que eu vivi na infância 
e na adolescência ou então para coisas imaginárias. 
Quando escrevo romance há muitas lembranças 
pessoais, mas também há situações inventadas e 
que às vezes se passam em tempos antigos.

No seu poema “Convívio”, escreveu no final do 
poema uma crítica social às pessoas que se encon-
tram à volta do sujeito poético, ao dizer que “leem 
o jornal para fingirem que estão a fazer alguma 
coisa”. Consegue-nos explicar o que quis dizer 
com isto?

Esse poema tem a ver com um período em que 
frequentava os cafés, antes do 25 de abril, por-
que era no café que discutíamos a política e o que 
acontecia. Mas essa vida de café tinha um lado que 
às vezes substituía a ação, ou seja, claro que quem 
está ali no café não faz mais nada se não conver-
sar e criticar. Por um lado, é uma lembrança desses 
tempos que acabaram, pois hoje os cafés já não 
são esses pontos de convívio que eram na altura. 
Por outro lado, também se pode relacionar com a 
lembrança do tempo em que estava na Suíça, onde 
eu não conseguia falar com os locais, uma vez que 
não falo alemão e, quando chegava ao respetivo 
café, estavam sempre lá sentados aqueles senho-
res a olhar para um jornal. No fundo, quis represen-
tar essa imagem de solidão, uma vez que é um país 
onde é muito difícil conhecer pessoas. É um poema 
feito de muitas lembranças, é uma imagem daquilo 
que são as minhas lembranças dos cafés.

Entrevista ao poeta nuno Júdice  
Carlota Ferreira, Teresa Coalho e glória Ferreira 12.º 2

“Silêncio”
nuno Júdice

“Pego num pedaço de silêncio. Parto-o ao meio,
e vejo saírem de dentro dele as palavras que
ficaram por dizer. Umas, meto-as num frasco
com o álcool da memória, para que se
transformem num licor de remorso; outras,
guardo-as na cabeça para as dizer, um dia,
a quem me perguntar o que significam.
Mas o silêncio de onde as palavras saíram
volta a espalhar-se sobre elas. Bebo o licor
do remorso; e tiro da cabeça as outras palavras
que lá ficaram, até o ruído desaparecer, e só
o silêncio ficar, inteiro, sem nada por dentro.”

“… a curiosidade, o esforço e a capacidade de desejar  
impele-nos a romper com o banal e o quotidiano  

e a chegar mais longe.”
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As cinquenta coisas mais 
maravilhosas do mundo
Patrícia Rodrigues Professora de Português

EduCAr CoM

as emoções

Inspirada pel'As mais belas coisas do mundo de Valter Hugo Mãe e a 
peça de teatro Todas as coisas maravilhosas de Ivo Canelas, nasce uma 
das atividades do projeto de apresentações orais do 2.º período: ao 
aluno, pedia-se, então, essa lista aparentemente extensa de coisas 
impossíveis. Depois, que tentasse fotografar cinco delas e colar as 
fotografias no diário de escrita. Por fim, que lhes atribuísse um título 
e que escrevesse um texto para cada uma onde fosse possível perce-
ber a sua escolha.

Mas, afinal, o que é isto de coisas maravilhosas, como percebo que 
algo é maravilhoso? Cinquenta? São tantas! Nem sei como começar. 
Estas foram as várias perguntas ou afirmações que fui ouvindo ao 
longo dos dias. Pensei em dizer-lhes que o melhor é parar, obser-
var, ouvir, reparar; que a vida acontece lá fora, mas primeiro em nós, 
e que se não estivermos dispostos a prestar atenção, não seremos 
capazes de ver o que talvez realmente importe. Não disse, deixei-os 
descobrir.

O trabalho que se segue – da autoria da aluna Ana Sofia Andrade  
9.º C –, um de muitos exemplos, está seguramente na minha lista 
das cinquenta coisas mais maravilhosas, caso também eu a tivesse 
escrito. 
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6. os Sonhos
O dicionário define os sonhos como os desejos mais ocul-
tos e profundos existentes dentro do nosso coração, já eu, 
vejo muito além desta definição.
Os sonhos são, muitas vezes, confundidos com os objeti-
vos, na verdade, estes acabam por ter o mesmo propósito, 
pelo menos para a maioria das pessoas.
Os sonhos são o possível e o impossível.
Os sonhos são a realidade e a fantasia.
Os sonhos são as coisas vulgares e “as coisas maravilhosas”.
Os sonhos somos nós e os outros.
Se eu sonho, é porque acredito e acreditar é a mais verda-
deira das realidades.
Por isso, sim, os sonhos são das “coisas mais maravilhosas 
da vida”, porque a vida sem os sonhos não tem sentido.

8. o teatro
O teatro é o suposto local em que se representam obras 
dramáticas.
O teatro é como as pessoas, visto como algo simples, mas 
extremamente complexo.
O teatro é uma porta.
O teatro é uma oportunidade.
O teatro é um mundo completamente diferente do nosso.
O teatro na minha vida não é só a minha arte, mas a arte 
de todas as pessoas que me acompanham a mim e ao meu 
crescimento enquanto artista. 
O teatro é uma casa e é isso que sempre será.
Por isso, o teatro é das coisas mais maravilhosas do mundo.
Não há nada como ele.

15. o papel
Uma folha de papel pode, por 
vezes, parecer inútil.
Tal como o vazio.
Mas uma simples folha de pa-
pel vazia permite-nos sonhar.
Permite-nos viver.
Permite-nos explorar.
Permite-nos sonhar.
Permite-nos pensar.
Permite-nos viver.
Segundo os Homens, o mundo 
evoluiu graças às suas próprias 
inovações e descobertas, ao 
seu conhecimento e à sua sa-
bedoria…
Pois é, todas essas invenções e 
descobertas já foram uma vez 
ideias ou simples pensamen-
tos…
Ideias e pensamentos escritos 
num papel e transmitidas pelo 
mesmo.

23. As lágrimas
Todos nós já nos sentimos presos.
Todos nós já nos sentimos inúteis.
Todos nós já nos sentimos usados.
Todos nós já sentimos que não somos suficientes.
Todos nós já choramos por alguém.
Todos nós já chorámos por nós.
E quer queiramos ou não,
as nossas lágrimas vão ter sempre um pequeno tempero da nossa 
mágoa.
Por isso, venho de abraços abertos e mostro as minhas lágrimas.
Aquelas que, tal como eu, se sentiram presas aos meus olhos, e 
escaparam em busca da felicidade.
As lágrimas não representam a nossa vergonha, mas sim aquilo que 
somos.
Chorar é humano.
E vai ser sempre assim.
Até ao fim.

44. A mãe
“A minha mãe é a pessoas mais chata do universo, ela está-me sem-
pre a dizer o que fazer e o que não fazer…”
Pois é. 
As mães são assim.
E, sinceramente, ainda bem que são assim.
Eu podia escrever 27 mil palavras sobre a minha mãe e mesmo as-
sim não estaria satisfeita.
O amor que eu tenho pela minha mãe é do tamanho do mundo.
A minha mãe é a minha melhor amiga.
A minha mãe é o meu mundo.
E não, não quero saber se os meus colegas da escola me passam a 
chamar de miúda mimada por causa disso.
As mães são as verdadeiras heroínas da nossa história.
E isso ninguém pode negar.
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EduCAr PArA

a cooperação e para  
a cultura científica

Estudar para Voar: rápido e bem, 
aqui há quem!
Competições nacionais de Ciência – 
universidade de Aveiro 
Frederico Valsassina e Sílvia Lopes Professores de Matemática

Pelo segundo ano consecutivo, o Colégio Val-
sassina participou nas Competições Nacionais de 
Ciência (CNC). As CNC são organizadas no âmbito 
do Projeto Matemática Ensino da Universidade de 
Aveiro – PmatE/UA – um projeto de investigação 
e desenvolvimento, fundado em 1989, cuja missão 
é a aplicação das tecnologias da comunicação e in-
formação (TIC), a promoção do sucesso escolar e 
da cultura científica. As CNC dividem-se em duas 
competições: as CNC em rede, competição em for-
mato exclusivamente online, e as CNC na Universi-
dade de Aveiro, competição presencial realizada na 
Universidade de Aveiro. 

Em fevereiro, o envolvimento dos alunos nas 
CNC em rede permitiu que todos os alunos do 2.º 
e 3.º Ciclo conhecessem a competição e a platafor-
ma. A 27 e 28 de abril, após duas semanas em que 
os alunos interessados foram pré-selecionados, a 
equipa do Colégio rumou a Aveiro. No primeiro dia, 
participaram nas provas 32 alunos do 2.º Ciclo; no 
segundo dia, participaram 48 alunos do 3.º Ciclo. 
De notar que, a nível nacional, participaram nas 
CNC, na Universidade de Aveiro, 6367 alunos de 
168 escolas. 

As CNC são constituídas por um conjunto de 
doze competições, nas áreas de Matemática, Bio-
logia, Geociências, Física, Química, Português, In-

glês e Literacia financeira, destinadas a jovens do 
1.º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário. 
Na base deste projeto está o modo de apresen-
tação das provas, que funcionam como um jogo, 
com tempo limite, com níveis de dificuldade e duas 
“vidas” por cada nível. Este ano, as provas foram 
realizadas em equipas de dois elementos.  

As CNC não se restringem aos dias de competi-
ção, mas representam um trabalho contínuo entre 
professores e alunos. Desde o início do ano letivo 
são disponibilizadas na Plataforma de Ensino As-
sistido provas para os alunos testarem os seus co-
nhecimentos, ajudando-os a identificar fragilidades 
e a corrigir lacunas para evoluírem em cada prova. 
O conceito de jogo de equipa que está na base das 
CNC, aliado à utilização das TIC, é um dos fatores 
que motiva a participação dos nossos alunos, que 
veem os seus conhecimentos a serem aplicados e 
avaliados. Estas provas, em constante atualização, 
permitem aos alunos autorregular os seus conheci-
mentos ao longo dos treinos, tendo feedback ime-
diato do seu desempenho. 

Tirando proveito da combinação entre saber, 
tecnologia e competição, a participação nas CNC 
potenciou a cooperação, o pensamento crítico e 
a motivação dos alunos. Acreditamos que voaram 
mais e mais alto! 

Após 3 horas de caminho rumo à Universidade 
de Aveiro, nós – o grupo de 48 alunos do Colégio 
Valsassina – deparámo-nos com alunos vindos de 
escolas de todo o país. Era mesmo uma competi-
ção nacional! 

Depois de uma longa espera na fila, entrámos 
para uma sala repleta de computadores e realizá-
mos as provas de Matemática, Português, Ciências 
Naturais e Físico-Química. Todas de um folego só! 
No entanto, todo o tempo gasto foi compensado 
pois, apesar de todo o stress e nervosismo, foi um 

momento de aprendizagem divertido e marcante. 
No final do dia, reunimo-nos com as outras es-

colas no Pavilhão do Desporto, onde foram atri-
buídos os prémios de cada prova. Cada vez que 
chamavam o nome do Colégio, sentíamos uma 
enorme alegria! 

Para além dos resultados individuais, o Colégio fi-
cou classificado em 2.º lugar nas categorias de Resul-
tados Nacionais das provas “DAR@língua” e “geo@
NET”, premiando o esforço e dedicação de cada um 
de nós, que resultou num grande trabalho de equipa. 

um dia de cooperação e de competição, que nos fez voar alto... 
Sofia Mesquita e Marta Costa 9.º A

resultados nacionais do 2.º Ciclo
(top 3 do Colégio Valsassina por prova) 

resultados nacionais do 3.º Ciclo 
(top 3 do Colégio Valsassina por prova) 

Prova MaisMat 5.º

23.º lugar Vasco Coutinho 5.º B 
e Francisco Pacheco 5.º B

30.º lugar Júlia Ribeiro 5.º C 
e Inês Lopes Franco 5.º C 

34.º lugar Vicente Freitas 5.º A 
e Mariana Fernandes 5.º A 

Prova MaisMat 6.º

30.º lugar Maria Inês Venâncio 6.º C 
e Ana Borba 6.º C

59.º lugar Davi Meira 6.º B 
e Rafael Fonseca 6.º B

122.º lugar Mariana Mata 6.º B 
e Leonor Alves 6.º B

Prova EQUAmat 7.º 

19.º lugar Bárbara Pina 7.º D 
e Mateus Silva 7.º D 

39.º lugar Sara Abrantes 7.º C 
e Ana Maia 7.º C 

102.º lugar Maria Ana Carvalho 7.º D 
e Leonor Conceição 7.º D 

Prova EQUAmat 8.º 

6.º lugar António Noronha 8.º D 
e Rita Braz 8.º D 

8.º lugar Vasco Martins 8.º B 
e Leonor Santana 8.º B 

11.º lugar Marta Ribeiro 8.º A 
e André Pinto 8.º A 

Prova EQUAmat 9.º 

6.º lugar Hugo Bizarro 9.º C 
e Diogo Sousa 9.º C 

44.º lugar Sofia Varandas 9.º A 
e Vera Paixão 9.º A 

52.º lugar Matilde Monteiro 9.º B 
e Manuel Gata 9.º B 

Prova DAR@língua 7.º 

1.º lugar Maria Ana Carvalho 7.º D 
e Leonor Conceição 7.º D 

18.º lugar Leonor Peres 7.º D 
e Érica Xia 7.º D 

20.º lugar Bárbara Pina 7.º D 
e Mateus Silva 7.º D 

Prova DAR@língua 8.º 

5.º lugar Vasco Isidoro 8.º C 
e Alexandre Peres 8.º C 

6.º lugar José Oliveira 8.º A e 
Francisco Albuquerque 8.º A 

8.º lugar Vicente Loureiro 8.º B 
e Afonso Matos 8.º B 

Prova DAR@língua 9.º 

5.º lugar Sofia Varandas 9.º A 
e Vera Paixão 9.º A 

16.º lugar Maria Ribeiro 9.º D 
e José Amador 9.º D 

23.º lugar Hugo Bizarro 9.º C 
e Diogo Sousa 9.º C 

Prova Dar@língua 5.º

2.º lugar Júlia Ribeiro 5.º C e Inês 
Lopes Franco 5.º C 

9.º lugar Maria Pinheiro 5.º B 
e Constança Valente 5.º B 

10.º lugar Madalena Morgado 5.º A 
e Rita Resende 5.º A 

Prova Dar@língua 6.º 

7.º lugar Vera Martinez 6.º B 
e Matilde Baptista 6.º B 

8.º lugar Yuer Zhou 6.º B 
e Tomás Alves 6.º B 

11.º lugar Mariana Mata 6.º B 
e Inês Alves 6.º B 

Prova Natweb 5.º

17.º lugar Maria Pinheiro 5.º B 
e Constança Valente 5.º B 

28.º lugar Maria do Carmo Paiva 5.º C 
e Sara Silva 5.º C 

32.º lugar Júlia Ribeiro 5.º C 
e Inês Lopes Franco 5.º C 

Prova MaisMat
Classificação por escola: 9.º lugar nacional

Prova Dar@língua 3.º Ciclo  
Classificação por escola: 2.º lugar nacional

Prova Dar@língua
Classificação por escola: 2.º lugar nacional

Prova Natweb
Classificação por escola: 12.º lugar nacional

Prova fisQ Física 9.º  

15.º lugar Hugo Bizarro 9.º C 
e Diogo Sousa 9.º C 

33.º lugar Marta Costa 9.º A 
e Júlia Mateus 9.º A 

52.º lugar Pedro Santos 9.º D 
e Afonso Carajote 9.º D 

Prova geo@NET (Ciências Naturais) 

6.º lugar Hugo Bizarro 9.º C 
e Diogo Sousa 9.º C 

13.º lugar Sofia Varandas 9.º A 
e Vera Paixão 9.º A 

15.º lugar Vasco Isidoro 8.º C 
e Alexandre Peres 8.º C 

Prova geo@NET
Classificação por escola: 2.º lugar nacional
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EduCAr PArA

a saúde
anafiláticas. Questionámos ainda os alunos sobre os tipos de alergias 
que conheciam, aquelas que eram mais comuns nas suas famílias e 
quais as formas adotadas para as prevenir. 

De modo a desencadear o envolvimento dos Pais e Encarregados 
de Educação incentivámos os alunos a perguntarem em casa se ha-
via casos de alergias na família e a recolherem histórias familiares de 
doenças alérgicas.

Eu não sabia a razão do meu irmão ter alergia ao meu cão, o Mike. 
Agora já descobri e percebi. Com estas pesquisas posso dizer-lhe 
como é que pode evitar estas alergias aos animais. 
Carolina Teixeira 2.º C 

Um dia o meu irmão foi a casa de uma amiga e fez festinhas ao 
gato, cinco minutos depois começou a inchar.  Mais tarde descobri-
mos que tem alergias aos animais. Duarte Moreira 2.º C 

As pessoas podem ficar alérgicas a qualquer coisa de repente sem 
nascerem com essa alergia. Madalena Faria 2.º B 

Na minha família existem várias alergias. Vicente Medeira 2.º B 

 
De volta à sala de aula, continuámos a trabalhar o tema, a partir 

das “histórias” recolhidas em casa, e identificámos as alergias mais 
comuns. Com base nesta informação, cada grupo-turma selecionou e 
aprofundou dois tipos de alergias centrando-se nas causas, nos sin-
tomas, nas formas de prevenção, de tratamento e de atuação perante 
situações de reações anafiláticas.  

De seguida passamos à construção storytelling para o vídeo. Tendo 
como personagem principal o “Detetive Alergias”, cada grupo identi-
ficou a história e a mensagem a serem transmitidas.  

No atelier de expressão plástica os alunos ilustraram livremente 
os respetivos storytelling. Em grupo ou individualmente produziram 
ilustrações com marcadores de feltro, que posteriormente foram di-
gitalizadas e montadas em suporte vídeo num formato compatível 
para publicação no Instagram. Montado o vídeo foi feita a locução 
pelos próprios alunos. 

A atividade foi finalizada na sala de aula, com a discussão do tra-
balho na presença da médica pediatra, numa sessão em que se pro-
curou consolidar os conhecimentos adquiridos de modo a permitir a 
realização de aprendizagens posteriores mais complexas. 

Este projeto despertou a curiosidade dos alunos pelas diferentes 
alergias existentes e enriqueceu os seus conhecimentos sobre as rea-
ções do corpo perante alguns fatores externos. 

O envolvimento por parte dos alunos foi notório nas apresentações 
orais que realizaram em sala de aula quer em formato PowerPoint ou 
mesmo através de cartolinas onde reuniram toda a documentação 
pesquisada com o apoio dos familiares.

O trabalho realizado pelos alunos do 2.º Ano do Colégio Valsassina 
foi o vencedor do Concurso Nacional, na categoria “Prémio do júri”.

o detetive alergias: uma experiência 
em educação para a saúde 
rita Valsassina Médica. Antiga aluna do Colégio Valsassina 
Mariana Marques Coordenadora do 1.º Ciclo 
Sofia Araújo, Tânia Figueiredo e Vânia Ferro Professoras titulares do 1.º Ciclo
Teresa Valsassina Coordenadora do projeto 

O Detetive Alergias foi um desafio lançado às escolas do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico pelo Instituto de Saúde Publica da Universidade do 
Porto com o objetivo de contribuir para uma maior sensibilização da 
importância do tema das Alergias na comunidade escolar. As escolas 
foram convidadas a apresentarem trabalhos relacionados com a tole-
rância à alergia e a prevenção de alergias graves para divulgação nas 
redes socias. 

No Colégio mobilizámos os alunos do 2.º Ano para responder a 
este desafio, associando conteúdos da unidade “A saúde do seu cor-
po”, integrados no programa da disciplina de Estudo do Meio. Foi de-
senvolvida uma atividade específica com a duração de duas semanas 
com o apoio científico da médica pediatra Rita Valsassina, envolven-
do tarefas trabalhadas em sala de aula, em casa com as famílias e no 
atelier de expressão plástica.  

As alergias são respostas exageradas do organismo após o contacto 
com o ambiente que o rodeia, sendo mais frequentes quando existe uma 
tendência familiar, isto é, uma predisposição genética. 

Sabemos que o número de casos de doenças alérgicas tem vindo a au-
mentar nos últimos anos essencialmente nas sociedades desenvolvidas e 
em crianças. A sua origem é atribuída a vários fatores, não apenas gené-
ticos, mas também ambientais. O estilo de vida ocidental com um menor 
contacto com a natureza, o sedentarismo, alteração da dieta, obesidade, 
poluição dentro e fora dos edifícios, exposição a alergénios, consumo ex-
cessivo de medicamentos, nomeadamente de antibióticos – são algumas 
das causas apontadas para o aumento das doenças alérgicas nas últimas 
décadas. 

A forma mais eficaz para inverter a tendência de aumento de casos de 
doenças alérgicas passa, não só por medidas preventivas, mas também 
por ações de sensibilização para a promoção e educação para a saúde. 

No âmbito da promoção e educação para a saúde é particularmen-
te importante adotar estratégias que ajudem as crianças a desenvolver 
competências que lhes permitam adotar estilos de vida saudáveis, fazer 
opções e tomar decisões conscientes e informadas. Neste projeto o en-
volvimento das crianças, famílias e professores foi fundamental para des-
pertar a curiosidade e interesse em saber mais sobre o tema, levando-os 
a colocar novas questões e a pesquisar as respostas possíveis.  

Na sala de aula, na disciplina de Estudo do Meio, começámos por 
fazer uma abordagem geral ao tema. Com base nos materiais pre-
parados pela médica pediatra, explicámos o que é uma alergia, o 
que pode desencadear uma alergia e os respetivos sintomas e como 
se pode prevenir, reconhecer e atuar perante situações de reações  

O Detetive Alergias. 
Turmas do 2.º Ano do 
Valsassina 

Aprendi que há pessoas que 
são alérgicas a metais. 
Vasco Valente 2.º B 

Aprendi que o nosso corpo 
reage de forma exagerada às 
alergias. Isabel rolo 2.º B 

Aprendi que existem uns “bi-
chinhos” chamados ácaros. 
Manel Freitas 2.º A 

Aprendi que as alergias se ma-
nifestam de formas diferentes. 
Mariana Pinto 2.º A 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_bw2_e8M2Gc&feature=youtu.be
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•  Proteção de dados e cibersegurança
•  Comunicação e envolvimento com 

as partes interessadas
•  Orientação ética nas atividades do 

colégio
•  Sustentabilidade na cadeia de 

fornecedores

•  Intervenção junto à comunidade local
• Atração de talento
•  Desenvolvimento pessoal e 

profissional dos docentes e não 
docentes

• Bem-estar, saúde e segurança 
• Diversidade e inclusão
• Alimentação

•  Gestão do edificado e Eficiência dos 
recursos

•  Energias renováveis
•  Transportes e mobilidade
•  Resíduos e circularidade dos 

materiais
•  Espaços verdes e biodiversidade

EduCAr PArA

a sustentabilidade
roteiro de Sustentabilidade 2030
Catarina Furtado, Susana Valente e graciete Silva Stravillia, Sustainability Hub

O Colégio Valsassina, ao tomar a iniciativa de desenvolver o seu 
Roteiro de Sustentabilidade 2030, revela mais uma vez uma abor-
dagem inovadora e pioneira no contexto da educação em Portugal.

A Agenda 2030 das Nações Unidas é um plano de ação que esta-
belece 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para o 
Mundo. Para alcançar esses objetivos é importante o contributo de 
todos, e isso inclui obviamente o contributo das comunidades esco-
lares.

Os ODS abordam desafios económicos, sociais e ambientais com-
plexos e interligados que podem ser alinhados em 5 Ps. Para além 
das três dimensões tradicionais da sustentabilidade – “Pessoas”, “Pla-
neta” e “Prosperidade” – foram integradas duas novas dimensões – 
“Paz” e “Parcerias” – consideradas fundamentais para que as primei-
ras três ocorram.

Após a fase inicial de diagnóstico de levantamento das práticas já 
implementadas no Colégio na área da sustentabilidade e da realiza-
ção de um benchmarking das boas práticas neste âmbito do setor 
educativo, a nível nacional e internacional, foram definidos, em con-
junto com a Direção Pedagógica do Valsassina, 20 temas. 

Inspirados nos 5 Ps, os 20 temas foram organizados em 4 eixos que 
irão ser estratégicos para a elaboração do Roteiro: Pessoas, Planeta, 
Propósito, Princípios de governação e Parcerias. 

A definição deste Roteiro, alinhado com os ODS 2030, distingue-se 
pela abordagem de envolvimento de diferentes partes interessadas 
na definição de compromissos, objetivos, linhas concretas de ação e 
de monitorização. 

Envolver as partes interessadas no processo de 
elaboração do Roteiro

Tem sido um enorme prazer para a Stravillia, en-
quanto empresa consultora para a Sustentabilida-
de, trabalhar com a equipa do Colégio e apoiar o 
desenvolvimento deste projeto. 

O desafio que lançámos desde o início à Direção 
do Colégio foi definir este Roteiro de forma inclusi-
va e participativa, envolvendo no processo da sua 
elaboração o máximo de diferentes partes interes-
sadas. Logo à partida, na constituição da própria 
equipa, foi proposto que se convidasse não só alu-
nos de diversos anos de escolaridade, mas também 
docentes e não docentes. 

Entre janeiro e abril de 2022 foram realizadas 
várias sessões de formação e trabalho de equipa. 
Para além da apresentação de conceitos de base 
sobre desenvolvimento sustentável, foi dado ênfa-
se à importância de escutar e envolver as partes 
interessadas do Colégio no processo de elabora-
ção do Roteiro, refletiu-se sobre o impacto posi-
tivo de integrar contributos de diversas fontes e 
visões e exploraram-se diferentes métodos que 
se podem usar para dinamizar a colaboração. In-
cluir diferentes pontos de vista para enriquecer o 
projeto, criar proximidade e conhecimento mútuo 
entre as diversas partes, aumentar o sentimento 
de compromisso em relação ao Roteiro, são alguns 
dos benefícios que decorrem do envolvimento dos 
diferentes grupos de partes interessadas. 

Numa dessas sessões de trabalho foram identifi-
cados os grupos de partes interessadas do Colégio 
e foram definidas as diferentes formas de recolher 
os seus contributos para a elaboração do Roteiro. 

O processo de auscultação realizado até maio in-

cluiu: 1) aplicação de um questionário online, para 
perceber quais os temas considerados prioritários; o 
questionário foi enviado para uma amostra de 2287 
de partes interessadas pertencentes a todos os gru-
pos, tendo obtido 963 respostas (o que corresponde 
a uma taxa de resposta de 42%); 2) realização pela 
equipa de 20 entrevistas a um conjunto selecionado 
de representantes dos grupos antigos alunos, forne-
cedores, comunidade local, autarquia, ONG, parce-
rias e redes, com o objetivo de identificar propostas 
de ação para os temas considerados prioritários e 
que possam vir a integrar o Roteiro, assim como ex-
plorar a possibilidade de futuras parcerias que re-
forcem a capacidade de implementação do Roteiro; 
3) análise do livro 120 ideias para o futuro, de acordo 
com os eixos e temas predefinidos; trata-se de um 
documento elaborado previamente pelo Colégio e 
que congrega um conjunto de ideias que podem ser 
integradas no plano de implementação do Roteiro. 

Próximos passos 
O conjunto dos resultados obtidos através do 

questionário, entrevistas e análise do livro 120 
ideias para o futuro, será o ponto de partida para 
o World Cafe (metodologia participativa) a realizar 
em setembro de 2022, envolvendo alunos, docen-
tes, não docentes e encarregados de educação. 
O objetivo principal desse evento será identificar 
ideias e ações concretas para implementar no âm-
bito de cada um dos 20 temas que se organizam 
em torno dos 4 eixos e que orientam o Roteiro de 
Sustentabilidade 2030. Prevê-se que até dezem-
bro de 2022 o Roteiro seja lançado publicamente e 
comece a ser parte integrante das boas práticas do 
dia a dia do Colégio. 

“Para além das três 
dimensões tradicionais da 

sustentabilidade – “Pessoas”, 
“Planeta” e “Prosperidade” 

– foram integradas duas 
novas dimensões – “Paz” e 
“Parcerias” – consideradas 
fundamentais para que as 

primeiras três ocorram.”

•  Educação e formação para o 
Desenvolvimento Sustentável

•  Formação de cidadãos socialmente 
responsáveis

•  Inovação na educação
•  Apoio social
•  Apoios educativos e Atividades de 

Enriquecimento Curricular

PROPÓSITO PESSOAS

PRINCÍPIOS DE 
GOVERNAÇÃO  
E PARCERIAS

PLANETA
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EduCAr PArA

a sustentabilidade
greta Thunberg: dizer a verdade 
para salvar o futuro comum
Viriato Soromenho-Marques Filósofo. Professor Catedrático na Faculdade de 
Letras da universidade de Lisboa

A nossa civilização está fundada num modelo económico que nos 
está a conduzir coletivamente a um beco sem saída. Kenneth Boulding, 
o pai da Economia Ecológica, já havia afirmado há décadas que quem 
acredita na possibilidade de um crescimento económico exponencial, 
quando vivemos num planeta que no essencial constitui um sistema 
fechado e finito, ou é louco ou é economista. Greta Thunberg – a jovem 
estudante sueca que desde 2018 se transformou numa líder mundial 
na defesa do planeta e do futuro comum – tem o dom de dizer o essen-
cial com uma serena firmeza, e com as palavras certas, que se movem 
firmes como as centúrias de uma legião romana em marcha de aproxi-
mação ao inimigo.

Com um extraordinário conhecimento da literatura científica sobre a 
crise ambiental e climática, Greta não se perde com as dificuldades que 
muitas vezes os académicos têm em descodificar os seus complexos 
modelos climáticos. Como a criança, ainda despida de preconceitos, do 
conto de Hans Christian Andersen (O Rei vai Nu), Greta tem denunciado 
com rigorosa candura a diferença entre as palavras e os atos no com-
portamento tanto dos governos como das grandes empresas. Contra 
a multidão mesquinha dos seus caluniadores, a jovem sueca tem sido 
capaz de defender as suas teses, sem ficar presa a discursos escritos 
perante auditórios que seriam intimidantes para pessoas com muito 
mais idade e muito mais experiência. Um dos paradoxos fundamentais 
do nosso tempo, no que concerne às alterações climáticas, é a incapa-
cidade de subordinar a agenda das mudanças políticas e económicas 
à urgência da degradação objetiva da situação ambiental e climática. 
Com um egoísmo que seria ridículo, se não fosse imoral e objetivamen-
te criminoso, os governos subordinam esse combate urgente às suas 
táticas de conquista e manutenção dos pequenos poderes, enquanto 
as empresas bilionárias prometem mudar, mas só depois de terem ren-
tabilizado os seus ativos ambiental e climaticamente tóxicos.

Uma proposta de paz entre gerações
Outro aspeto da ação de Greta não tem sido suficientemente valo-

rizado, e por isso gostaria de o destacar. Se não soubermos resgatar o 
mercado para o serviço das sociedades, destruindo a coluna vertebral do 
neoliberalismo que comanda a guerra da economia contra o nosso futuro 
comum, ele continuará a deixar no seu caminho multidões de excluídos. 
Os “ganhos” de rendimento para os mais pobres, de que os arautos do 
hipercapitalismo se vangloriam, são pagos pelo ambiente e pelos bens 
comuns, e rapidamente se desvanecem, como o aumento exponencial 
da pobreza extrema causado pela pandemia da COVID 19 bem o de-
monstra. Bem sei que é imensa e variegada a constelação de excluídos 
(trabalhadores assalariados tornados obsoletos pela inovação tecnoló-
gica ou pela deslocalização empresarial, mulheres, comunidades rurais, 
povos indígenas, entre muitos outros), contudo, surpreendo-me sempre 
quando reparo que o carácter potencialmente explosivo da exclusão de 
gerações futuras, na sua quase integralidade, não é devidamente con-
templado como enorme ameaça à paz e coesão das sociedades.

Esta “economia que mata”, citando agora o Papa Francisco, está a 
conduzir a história para um modelo de “U” invertido. Neste momento, 
depois de gerações de subida vertiginosa, que nem as guerras mundiais 
quebraram, estamos num breve planalto, prestes a entrar numa queda 
ainda mais célere na sua vertigem. Isso já é evidente na perda de ren-
dimento, de estabilidade laboral e de oportunidades de emprego para 
os trabalhadores até aos 40 anos. Quando a isto juntarmos as perdas 
de qualidade de vida causadas pela aceleração das catástrofes naturais 
resultantes da crise ambiental e climática antropogénica, penso que só 
um milagre – que na manutenção dos atuais cenários de futuro será 
impossível – poderá impedir que o protesto das gerações mais novas, 
a quem o futuro está a ser roubado pelas elites das gerações prece-
dentes, escale para formas cada vez mais agressivas.

Uma suave antecipação do que poderão ser os campos de violento 
protesto civil nas ruas das cidades do final da atual década e da dé-
cada de 2030 foi dado no célebre discurso de Greta, em que a frase 
“How dare you…” (“como se atrevem…”) ficou a ressoar nos ouvidos de 
muita gente. Contudo, Greta é uma embaixadora amável e sábia das 
gerações futuras. Ela sabe que só em conjunto – gerações e povos – 
poderemos combater, com alguma probabilidade de sucesso o maior 
desafio existencial que alguma vez a humanidade enfrentou. Contudo, 
que ninguém subestime o potencial de revolta da juventude, se esta 
for privada, pelo egoísmo e a ganância da injustiça entre gerações, do 
direito inalienável de lançar as sementes do futuro.

“… que ninguém 
subestime o 
potencial de 
revolta da 
juventude, se 
esta for privada, 
pelo egoísmo e 
a ganância da 
injustiça entre 
gerações, do 
direito inalienável 
de lançar as 
sementes do 
futuro.”

Como transitar do risco de colapso para 
uma era de sustentabilidade global? Este foi 
o tema de uma sessão, que se realizou no 
dia 19 de maio, com o Filósofo e Professor 
Viriato Soromenho-Marques que convocou 
os alunos do Ensino Secundário a refletir 
e a agir sob os princípios de uma Ética da 
Terra. Viriato Soromenho-Marques realçou 
que o grande sentido da palavra ética é o de 
construção de comunidades, de relações de 
partilha e de simbiose entre os seus mem-
bros. A urgência da sustentabilidade implica 
assumir o respeito pelos valores intrínsecos 
dos ecossistemas; a capacidade de aprecia-
ção pelo sagrado e sublime que se manifes-
ta na natureza; a adoção de uma economia 
ecológica, que não externalize os custos am-
bientais e que seja capaz de dar um valor ao 
'capital natural'.

“A urgência da 
sustentabilidade implica 
assumir o respeito pelos 

valores intrínsecos dos 
ecossistemas;”
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Este projeto teve como objetivo a simulação da 
seleção natural nas “minhocas”, através da evolução 
induzida por aves. Em complemento, pretendeu-se 
também compreender e valorizar a importância da 
biodiversidade e o seu papel para o equilíbrio dos 
ecossistemas. 

O método utilizado neste trabalho foi experi-
mentado, pela primeira vez, entre o final dos anos 
60 e início dos anos 90, por John Allen e a sua 
equipa (Allen et al., 1987), com a finalidade de si-
mular vários aspetos da evolução por seleção na-
tural, tendo em conta a visão das aves e coloração 
das “minhocas”. Recorremos a esparguete colorido 
para simular a utilização de minhocas reais, tendo 
sido colocadas em 4 áreas (com 1 m2 cada): 2 áreas 
experimentais e 2 áreas de controlo. 

No local escolhido para a realização da ativida-
de, a horta do Colégio Valsassina, foram identifica-
das algumas espécies de aves no meio (como por 
exemplo, melros e gaios) que assumiram o papel de 
predadores das “minhocas”. Perante a relação pre-
dador-presa, considerámos que as características 
das presas (neste caso, a cor das minhocas) deter-
minaram uma melhor adaptação ao meio e, desta 
forma, para uma maior taxa de sobrevivência. 

Na atividade experimental realizada neste proje-
to verificou-se que, quando a cor das minhocas era 
semelhante à cor do meio (áreas 1 e 2), a taxa de 
sobrevivência foi maior.  

A principal defesa das “minhocas” é a sua capa-
cidade em se confundir com o meio (não têm ca-
rapaça, dentes, garras, nem se movem de forma 
rápida). Os dados da investigação levam-nos a 
afirmar que, as “minhocas” verdes e castanhas, por 
apresentarem uma maior taxa de sobrevivência em 
comparação com a variedade amarela, estão mais 
adaptadas ao meio.  

A expressão “Lei do mais forte” pode-se aplicar 
aos resultados da atividade experimental. Contudo, 
foi possível perceber que o “mais forte” não implica 
necessariamente estar dotado de maior força. Ser 
“mais forte” significa que uma determinada espé-
cie apresenta, num determinado meio, uma certa 
característica (ou conjunto de características) que 
lhe confere maior probabilidade de sobrevivência. 

Os resultados contribuíram para compreender 
a importância da biodiversidade – a variedade de 
vida existente no Planeta. Todos os seres vivos são 
importantes, porque todos desempenham um pa-
pel para o equilíbrio na Natureza. Por exemplo, se 
todas as “minhocas” fossem iguais e apresentas-
sem cor amarela, esta “espécie” podia ter sido toda 
consumida pelas aves.  

Na natureza, um predador captura mais facil-
mente presas doentes, feridas ou mais envelheci-
das (seres considerados menos aptos), contribuin-
do assim para o equilíbrio das populações.  

A realização desta atividade permitiu-nos utilizar 
seres reais (“aves predadoras”); recorrer à Matemá-
tica para tratar os dados do estudo; trabalhar em 
equipa, desenvolver o espírito crítico; e realçar a 
importância da observação e da experimentação 
no processo de aprendizagem.

Gostei de fazer a investigação em equipa, com os 
meus colegas. Inês Serrão 4.º B 

Aprendi que o “mais forte” não é quem tem mais 
força física. Mas sim quem tem mais “aptidões” 
para sobreviver. Tiago Ferraz 4.º B 

A biodiversidade é muito importante! 
Inês Afonso 4.º B 

Ao fazer a atividade experimental senti-me feliz 
e entusiasmado. gonçalo rodrigues 4.º B 

O que é uma experiência sem uma ideia? O que é 
uma ideia sem imaginação? O que é ter imaginação 
sem tentar fazer algo? Na nossa experiência tive-
mos um pouco de tudo. Adorei fazer esta atividade 
com os meus colegas. rita Mendes 4.º B 

A “lei do mais forte” e a importância da biodiversidade  
Maria de Fátima Monteiro Professora titular do 1.º Ciclo
Alunos da turma 4.º B

EduCAr PELA

investigação
Voar através da investigação
João Gomes diretor Pedagógico. Professor de Ciências

Entendendo a formação científica como uma componente central 
da educação, do 1.º ao 12.º ano, os alunos são convocados a reali-
zarem projetos de carácter científico, recorrendo a uma metodologia 
centrada na resolução de problemas pertinentes e reais.  

O ensino orientado para a Aprendizagem Baseada na Resolução 
de Problemas (ABRP) parte da formulação de problemas a partir de 
situações reais e complexas, as quais dirigem o processo de ensino e 
promovem uma aprendizagem que auxilia os alunos (em trabalho de 
grupo) a mobilizarem saberes. 

A ABRP assenta em princípios educacionais atuais como o sócio-
-construtivismo, auto-regulação da aprendizagem, trabalho colabo-
rativo e aprendizagem contextualizada (Dolmans et al., 2005). Assim, 
ao longo das etapas da ABRP, os alunos desenvolvem competências 
de diferentes tipos (cognitivas, atitudinais, procedimentais, de comu-
nicação) e mobilizam, integram e aplicam conhecimentos prévios e 
recém-construídos, com vista à resolução do problema e apresen-
tação de possíveis propostas de solução. Os processos de ensino e 
aprendizagem são centrados no aluno, pois este é co-construtor do 
seu conhecimento e auto-regulador. O aluno é o responsável, o “ex-
plorador” e o produtor da sua aprendizagem, em alternativa a uma 
atitude mais passiva, característica das “metodologias mais tradicio-
nais” (Guerra e Vasconcelos, 2009).

O envolvimento em projetos de investigação ajuda os alunos a 
compreenderem as inter-relações entre diversos tipos de aprendiza-
gem. Possibilita, por um lado, a compreensão conceptual do que está 
a ser estudado e, por outro, do conhecimento processual associado 
às relações entre observação, experiência e teoria. Por outras pala-
vras, estimula os alunos a estabelecerem ligações entre o mundo real 
dos objetos, dos materiais e dos fenómenos, e o mundo abstrato dos 
pensamentos e ideias.

Cenário
Novas

questões

Análise e 
interpretação
dos resultados

Resultados

Investigação

Hipóteses

Situação-
problema 
(Questões 

iniciais)

Poster do projeto 
da turma 4.º B

“os processos de ensino 
 e aprendizagem são  
centrados no aluno,  

pois este é co-construtor  
do seu conhecimento  

e auto-regulador.”

https://cvalsassina.pt/images/docs/gazeta/2022-06/4-B.pdf
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Helping hands: produção sustentável de um gel 
hidroalcoólico a partir de resíduos alimentares
Maria Carolina diogo e Tiago Carvalho 12.º 1B  
Gonçalo Monteiro Aluno de Mestrado Integrado em Engenharia Biológica. Instituto Superior Técnico  

colagénio e formulação do creme) e uma vertente 
de empreendedorismo baseado numa metodologia 
do tipo Lean Startup.  

Procedemos à verificação da presença de cola-
génio no material recolhido (escamas de peixes) 
através do Bio-rad protein assay dye e procedemos 
à identificação do colagénio extraído. Os dados 
obtidos no estudo levam-nos a afirmar que o co-
lagénio é a proteína mais abundante na amostra. 
A formulação do creme baseou-se em duas fases: 
uma fase oleosa e uma fase aquosa.  

No processo de empreendedorismo foi desen-
volvido um Costumer Profile, Product/Market Fit e 
um protótipo.  

Este projeto pretende assim apresentar uma pro-
posta para o desenvolvimento de um modelo de 
negócio baseado na economia circular, visando so-
luções inovadoras para a economia azul. 

Trabalho desenvolvido na disciplina de Biologia, 12.º 1B sob a 
supervisão do professor João gomes.
Trabalho distinguido com uma Menção Honrosa no Congresso 
nacional Cientistas em Ação, 30 de abril de 2022. Centro de 
Ciência Viva de Estremoz.

O colagénio é uma proteína com grande impor-
tância na constituição da matriz extracelular do 
tecido conjuntivo. As escamas e as espinhas dos 
peixes, assim como a sua pele, mostraram ser mui-
to ricas em colagénio, apresentando-se como uma 
alternativa biocompatível e sustentável. 

Este projeto tem como objetivo a produção de 
um creme hidratante, com o colagénio como prin-
cipal componente. 

O colagénio maioritariamente utilizado na indús-
tria cosmética tem origem atualmente em bovinos 
e plantas. Pelo contrário, o colagénio utilizado nes-
te projeto é extraído das escamas e barbatanas 
dos peixes, subprodutos da indústria pesqueira, de 
forma a ter uma produção mais sustentável e com 
um custo mais reduzido. Para o desenvolvimento 
do projeto foi definido um plano de trabalho que 
inclui uma dimensão experimental (extração de 

Os alginatos são polissacarídeos encontrados principalmente em 
algas castanhas da classe Phaeophyceae em particular das seguin-
tes espécies: Ascophyllum nodosum, Laminaria digitata, Fucus serra-
tus, Fucus vesiculosus e Saccorhiza polyschides. O alginato é utiliza-
do na área da alimentação como espessante e estabilizante. 
O nosso objetivo é estudar as propriedades antioxidantes e ató-
xicas do alginato, com o intuito de criar um conservante natural, 
sustentável, que promova a valorização dos recursos marinhos. 
Para testar a capacidade deste constituinte das algas, de atuar 
como conservante, efetuámos ensaios experimentais com um co-
lóide de alginato, em comparação com outros conservantes. 
Para realizar a testagem do alginato e do seu poder antioxidante, 
o polissacarídeo foi extraído das algas castanhas, mais precisa-
mente das espécies Fucus vesiculosus e Saccorhiza polyschides. A 
recolha destas algas foi realizada na Figueira da Foz, mais con-
cretamente no estuário do Mondego e na praia de Buarcos, res-
petivamente. 
De seguida, adicionámos à amostra recolhida desta extração de 
alginato, chá preto para hidratar a amostra e para ampliar as suas 
capacidades antioxidantes. A solução de alginato de sódio extraído 
da alga Saccorhiza polyschides com o chá preto foi a que possuiu 
um melhor rendimento, tendo sido produzida nas concentrações de 
1mg/ml, 5mg/ml e 10mg/ml. 
Pretendemos que o conservante de alginato (conservanato) pos-
sa ser um substituto dos atuais produtos químicos existentes no 
mercado. 
Trabalho desenvolvido na disciplina de Biologia, 12.º 1A sob a supervisão da 
professora Andreia Luz

Conservanato 
Inês ribeiro, Mafalda guerra e rita Botelho 12.º 1A

Syrenity: desenvolvimento de um creme hidratante rico em 
colagénio marinho
Joana Monteiro, João Henriques e Margarida Leite 12.º 1B

O presente trabalho procura apresentar uma res-
posta perante a identificação de duas situações
-problema: i) procura generalizada de produtos de-
sinfetantes para as mãos; ii) elevada produção de 
desperdícios orgânicos de origem alimentar. De acor-
do com dados da Estratégia Nacional de Combate ao 
Desperdício Alimentar, 88 milhões de toneladas de 
alimentos (cerca de 20% do que é produzido) são des-
perdiçados todos os anos na União Europeia (corres-
ponde a 173 Kg per capita). Além de ser um problema 
social este é também um problema ambiental. Este 
contexto apresenta desafios para inovar, visando con-
tribuir para a sustentabilidade.  

Com base nos trabalhos de Kim et al. (2011), que 
comprovou a exequilidade do processo para resíduos 
alimentares, e de Matsakas et al. (2014), que reapro-
priou o processo para lixo alimentar doméstico, pre-
tendemos afinar este processo para partir de uma 
matéria-prima relevante no contexto da redução do 
desperdício alimentar, a fração orgânica do lixo ali-
mentar doméstico. 

O estudo foi realizado segundo um processo de 
SHF (separate hydrolysis and fermentation). Foi utili-
zado um cocktail enzimático, que potencia esta con-
versão mais que o uso de enzimas individuais (Moon 
et. al.; 2008), composto pela Amiloglucosidase Beta-
zyme, Novozym 188 e Celluclast. Depois do pré-tra-

tamento das amostras, que consistiu na liofilização, 
pulverização, diluição e estabilização via ácido, estas 
foram inoculadas com as leveduras S. cerevisiae Ther-
mosacc®. A fermentação foi realizada ao longo de 48h 
num meio a 37ºC. 

Como fim para o etanol, procurou-se formular um 
gel desinfetante à base desse álcool, segundo a fór-
mula da OMS, desenvolvendo assim uma solução 
para tanto o problema do desperdício como para a 
elevada procura de antisséptico. A utilização desta 
matéria prima revelou-se promissora, levando-nos a 
considerar uma solução interessante.  

Trabalho desenvolvido na disciplina de 
Biologia, 12.º 1B sob a supervisão do 
professor João gomes.
Trabalho distinguido com o 1.º Prémio 
no Congresso nacional Cientistas em 
Ação, 30 de abril de 2022. Centro de 
Ciência Viva de Estremoz.
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https://bit.ly/CV_a32
https://bit.ly/CV_a34
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EduCAr PArA

o empreendedorismo  
e para o crescimento azul

EduCAr PArA

a Ciência e Tecnologia
ocean Hackathon
Andreia Luz Coordenadora do departamento de Biologia e Coordenadora  
Eco-Escolas e Escola-Azul

No passado dia 1 de junho realizou-se, no Colégio Valsassina, o evento 
Ocean Hackathon, uma das principais atividades do projeto “O Oceano 
do [meu] futuro”. Este é um programa piloto de formação e sensibiliza-
ção para os diferentes setores da economia azul, num contexto de sus-
tentabilidade, transmitindo aos alunos do 12.º Ano uma visão das (suas) 
futuras Carreiras Azuis.

Ao longo deste ano letivo, foram desenvolvidas várias atividades, no 
âmbito do projeto, com vista a promover o empreendedorismo azul e 
divulgar as oportunidades de emprego e de negócio futuros na área do 
Mar, que culminaram com o Ocean Hackathon. 

Neste evento final, aberto à comunidade escolar, os alunos do 12.º 
Ano (turmas 12.º 1A, 1B, 2 e 3) tiveram a oportunidade de apresentar 
os seus projetos inovadores, desenvolvidos ao longo do presente ano 
letivo, a um painel de avaliadores que distinguiu as melhores ideias.

O júri foi constituído por: Pierre Gein (Universidade Católica Portu-
guesa); Sónia Ribeiro (Universidade Católica Portuguesa/Mare Startup); 
José Lino (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa/MARE); 
Carla Domingues (Fórum Oceano); José Manuel Marques (Colégio Val-
sassina); e Ana Carvalho (MARE/Mare Startup).

Foram apresentadas 28 ideias e projetos de 
inovação. No final o júri distinguiu os projetos:

1.º Lugar 
•  Plastic 4 fun, da autoria dos alunos: Diogo  

Silva, Mafalda Lopes, Miguel Pinho e 
Beatriz Seoane. Turma 12.º 2

2.º Lugar 
•  Ostracal, Produção de um corretivo agrí-

cola sustentável, a partir de desperdícios 
de conchas de ostra, da autoria dos alu-
nos: António Gameiro, Madalena Pasti-
lha e Vera Faria. Turma 12.º 1B

3.º Lugar (ex-aequo) 
•  Syrenity, Creme hidratante a partir de 

colagénio marinho, da autoria dos alu-
nos: Joana Monteiro, João Henriques e  
Margarida Leite. Turma 12.º 1B

•  Helping hands, Gel hidroalcoólico a par-
tir de resíduos alimentares, da autoria dos 
alunos: Carolina Diogo e Tiago Carvalho. 
Turma 12.º 1B

Projeto roV4ALL
Afonso Madeira 12.º 1A, Lucas Cardoso 12.º 1C, Henrique Martins 12.º 1C  
e Ricardo Arriegas 12.º 1C

Apesar do Oceano constituir uma grande extensão da Terra, pouco 
se conhece dele, havendo ainda muito por descobrir e explorar.

De notar que, para observar, estudar e explorar esta componente 
do Planeta Terra, é necessário o recurso a tecnologias cada vez mais 
robustas e sofisticadas, pois o mar desafia tanto a presença humana 
como a própria tecnologia. As pressões elevadas, a impossibilidade 
de transmissões via rádio, a batimetria diversificada e as condições 
ambientais adversas (ex. correntes e ondas) são algumas das condi-
cionantes que dificultam o estudo do Oceano. Paralelamente a esta 
necessidade, crê-se que existe um desconhecimento generalizado da 
população sobre as tecnologias de estudo e exploração do Oceano, 
bem como das profissões que delas fazem uso.

O projeto ROV4ALL, coordenado pela ARDITI – Agência Regio-
nal para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação 
(através do Observatório Oceânico da Madeira), pretende contribuir 
para o aumento da literacia do oceano no que respeita às tecnologias 
marinhas e, através desta temática, despertar vocações e interesse 
para estas áreas, realçando a necessidade do estudo e exploração 
sustentável dos recursos marinhos. Numa iniciativa pioneira e inova-
dora no país, este projeto desafia os alunos a construírem um ROV 
(veículo operado remotamente).

A equipa constituída pelos alunos Afonso Madeira 12.º 1A, Lucas 
Cardoso 12.º 1C, Henrique Martins 12.º 1C e Ricardo Arriegas 12.º 
1C, e pelo professor Pedro Jorge, abraçou este desafio. Projetaram e 
construíram o seu próprio ROV, o que implicou a conceção da estru-
tura, a instalação dos motores e da eletrónica de controlo do sistema.

O ROV construído assemelha-se em vários aspetos aos usados para 
a exploração oceânica, sendo de destacar o sistema de controlo exte-
rior, que se encontra ligado ao ROV através de um cabo umbilical, o 
qual é responsável por transmitir as instruções, recolher imagens de 
vídeo e transmitir energia.

O processo foi complexo, tendo exigido uma elevada perseverança, 
e criatividade, para lidar com as falhas associadas a um sistema com 
dezenas de componentes e um significativo número de ligações. O 
projeto estimulou o desenvolvimento de várias competências, que 
foram além do programa de Física do Ensino Secundário, uma vez 
que foi necessário aplicar conceitos teóricos num contexto experi-
mental, o que implicou aprender a programar e a montar circuitos.

O projeto foi finalizado com sucesso e a equipa apresentou o pro-
tótipo no encontro ROV4ALL 2022, que se realizou no passado dia 
25 de maio, no Instituto dos Pupilos do Exército.

ROV em funcionamento

Sistema de comando do ROV

Para alunos do 12.º ano desenvolver um projeto de empreendedorismo 
é uma experiência transformadora! Como testemunha desta transforma-
ção destaco três pontos: 

•  Desenvolver um projeto em grupo convoca o melhor de cada um  
Como o processo de desenvolvimento requer a ação de cada um dos 
alunos no grupo, estes sentem-se “sob pressão” para dar o seu melhor 
para contribuir para o sucesso do grupo. Em comparação, no ambiente 
tradicional a “pressão para ter boas notas” é pessoal. 

•  É uma experiência de grupo mas também pessoal   
O desenvolvimento do projeto oferece também uma experiência pessoal.

    Tive oportunidade de acompanhar o ciclo de esforço, erros, reflexão e 
melhoria. Este ciclo traduz-se, no processo de empreendedorismo, em 
compreender o problema a resolver, apresentar uma solução, propor o 
segmento de cliente e finalmente o preço. 

•  Incentiva a comunicação com o “resto do mundo” 
  O desenvolvimento do projeto exige uma comunicação com o “mun-

do à sua volta”, ou seja, é necessário proceder a uma estreita articula-
ção com as visitas de estudo, as entrevistas com parceiros ou com os 
clientes, assim como estabelecer parcerias/sinergias com institutos 
de investigação para o desenvolvimento dos trabalhos e/ou o desen-
volvimento dos protótipos, em vez de “ficar sentado” na sala de aula 
ou numa biblioteca.  

  Num mundo cada vez mais digital este tipo de interação é determi-
nante para preparar os alunos para a vida profissional. 

  Foi um prazer acompanhar este grupo com o apoio da equipa pedagó-
gica do Colégio. Espero que uma parte destes alunos, no futuro, se jun-
te ao ecossistema de startups português, que, apesar de ainda jovem, é 
um dos melhores ativos que Portugal tem! 

Pierre Gein Diretor executivo do CTIE (Center for Technological Inno-
vation and Entrepreneurship da Catolica-Lisbon) 

Conheça o projeto 
“Plastic 4 fun” 
(1.º Lugar)

Conheça o projeto 
“Ostracal”  
(2.º Lugar)

https://bit.ly/CV_a42
https://bit.ly/CV_a44
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EduCAr PArA

a Ciência

Os desafios da Astrobiologia, a deteção de assinaturas de vida extraterrestre em 
missões espaciais e a potencial contribuição de meteoritos e cometas para a origem 
da vida na Terra foram os temas em destaque na conferência apresentada, no dia 4 
de abril, pela investigadora Zita Martins, para os alunos do Ensino Secundário. Astro-
bióloga, Professora Associada do Instituto Superior Técnico (IST) e Co-Directora do 
Programa MIT-Portugal (MPP), Zita Martins abordou a importância da investigação 
espacial e da astrobiologia no conhecimento da origem da vida na Terra, mas também 
a sua importância para o nosso futuro. A sessão foi, acima de tudo, uma viagem até 
aos confins do Universo, para alargar as fronteiras do conhecimento. 

No final da sessão procurámos conhecer um pouco mais sobre o trabalho e per-
curso de Zita Martins. 

Entrevista à astrobióloga Zita Martins 
Duarte Mateus, Pedro Velasco e Mário Viana 11.º 1A  
Trabalho realizado sob a supervisão da professora Andreia Luz 

Que projetos atualmente está a desenvolver? 
Neste momento estou a desenvolver vários pro-

jetos. Estou envolvida numa missão da agência 
espacial japonesa que foi a um asteróide que se 
chama Yabuza 2. Uma outra missão é a Ariel que 
irá analisar as atmosferas de cerca de mil exoplane-
tas. No futuro trabalharei na missão espacial Comet 
Interceptor que irá analisar um cometa. Depois há 
ainda dois projetos que irão para a Estação Espa-
cial Internacional, um chama-se Oreo Cube e o ou-
tro Exo Cube. A estes acrescem vários projetos em 
Portugal de análise, por exemplo, de meteoritos. 
Tenho outros projetos em conjunto com colegas 
que vão, por exemplo, ao Ártico, que é um cenário 
análogo às luas geladas (levamos alunos nossos ao 
Ártico para recolher amostras que serão analisadas 
no laboratório). Portanto, estou envolvida em vá-
rias investigações.

Quais são as descobertas astronómicas que des-
taca nos últimos anos? 

Nos últimos anos há duas grandes descobertas 
a destacar. A primeira tem a ver com a descoberta 
do primeiro exoplaneta, nos anos 90, do século 
passado. A descoberta de que existiam, sem som-
bra de dúvida, outras estrelas com outros planetas 
à sua volta, foi algo pioneiro, e tanto é assim, que 
um dos prémios Nobel da física foi exatamente 
atribuído pela descoberta do primeiro exoplaneta. 
A outra, a missão espacial Viking em 1976, não 
conseguiu detetar nada, mas foi pioneira porque 
foi a primeira missão espacial de procura de vida 
extraterrestre.

Agora que voltou a Portugal para trabalhar e fa-
zer ciência, considera que a investigação no nosso 
país está ao nível do que se faz no estrangeiro? 

Sim, está. Eu voltei há 4 anos e, portanto, tenho 
vivido o processo de construir o laboratório, de 
aumentar a equipa e neste momento já temos um 
bom grupo de trabalho com estudantes de licen-
ciatura, de mestrado, de doutoramento e um pós-
doc. A excelência não tem propriamente a ver com 
a nacionalidade. Portugal tem a capacidade e tem 
esse conhecimento, não só na área da astrobiolo-
gia, mas também das ciências planetárias. Nós te-
mos grandes cientistas.  

Além disso, ao longo dos anos, realço que as 
áreas do espaço e da indústria das áreas planetá-
rias têm sido alvo de investimentos, incluindo dos 
nossos governos. Esta aposta culminou na criação 
da agência espacial portuguesa, o que é um sinal 
da excelência da Ciência que é feita em Portugal, 
em particular nas áreas do espaço. 

E que objetivos concretos gostaria de ver atingi-
dos na área das missões espaciais na próxima dé-
cada? 

Eu não sei se será na próxima década porque 
nas missões espaciais é frequente haver atrasos (e 
uma década é pouco na área do espaço). Gostava 
muito de ver uma missão espacial de procura de 
vida nos próximos 20, 30, 40 anos, em que pudés-
semos, sem sombra de dúvidas, afirmar: “Há aqui 
um sinal de vida extraterrestre, conseguimos mos-
trar que não somos únicos aqui na Terra”. Se não 
encontrarmos nada, ao longo do caminho teremos 

desenvolvido tanta tecnologia e adquirido tanto 
conhecimento, que eu já ficaria satisfeita. 

E se encontrássemos essas formas de vida, quais 
seriam os passos seguintes a dar? 

Quando estava a viver no Reino Unido houve um 
workshop exatamente sobre isso: que mudanças 
haveria na sociedade – não apenas na comunida-
de científica – se realmente descobríssemos novas 
formas de vida noutro local.  

Nesse workshop foi feita a comparação com a 
época dos descobrimentos. Como portugueses 
conhecemos bem a História e as consequências 
da descoberta de “novos mundos” (destaco, por 
exemplo, a transmissão de inúmeras doenças pelos 
colonizadores). 

Falou-se também de Galileu, que há mais de qua-
trocentos anos mostrou que a Terra não estava no 
centro do nosso sistema solar, mas sim o Sol. Pro-
vocou uma revolução na ciência e na religião. 

Durante a discussão muitos participantes desse 
workshop referiram que a partir do momento em 
que os cientistas dissessem, sem sombra de dúvi-
da, que existiam formas de vida, rapidamente se le-
vantariam novas perguntas: seriam formas de vida 
inteligentes? Se fossem inteligentes, de que forma 
é que isso potenciaria uma guerra, ou não? 

Acima de tudo, surgiria a questão de, enquan-
to sociedade, modificarmos a perceção da nossa 
posição na sociedade, na Terra, mas também no 
Universo (pois deixaríamos de ser únicos). Conti-
nuaríamos a ser especiais, porque temos um pla-
neta do qual temos de cuidar, mas mudaria a nossa 
perceção. 

Realço que, na comunidade científica, não es-
tamos propriamente à procura de formas de vida 
inteligentes. Estamos à procura de microrganismos 
ou de assinaturas de vida extraterrestre.  

Durante a sessão um dos vossos colegas referiu a 
questão religiosa e a “relação” entre Deus e a Ciên-
cia. É interessante constatar que o Vaticano tem 
uma coleção enorme de meteoritos e tem padres 
que se dedicam ao estudo destas questões das 
ciências planetárias. Destaco a realização de uma 
conferência anual da sociedade internacional dos 
meteoritos e ciências planetárias que conta com a 
presença de elementos do Vaticano que partilham 
os seus resultados científicos sobre este tema, 
tais como Guy Consolmagno, cientista do Vatica-
no. Numa entrevista perguntaram-lhe: e se forem 
descobertas outras formas de vida? Ele respondeu 
que não entra em conflito com o que acreditamos, 
criação é criação.

Já referiu alguns nomes, mas que outros cientis-
tas, da sua área, gostaria de mencionar? 

Eu tenho que mencionar, obviamente, a minha 
orientadora de doutoramento. Não só foi minha 
orientadora, foi mentora, foi uma grande inspiração 
como mulher e como cientista, Pascal Ehrenfreund. 
Posso contar-vos como vim parar a esta área. Tinha 
21 anos, estava no 4.º Ano da licenciatura, quando 
escrevi um email à NASA, aos cientistas do labo-
ratório de astroquímica. Perguntei a quem é que 
me devia dirigir para trabalhar na área, estando na 
Europa. Todas as respostas apontavam para a mes-
ma pessoa: “Deves falar com a professora Pascal 
Ehrenfreund, que ela tem um laboratório nos Paí-
ses Baixos”. Lá fui parar, primeiro fiz um estágio de 
3 meses e depois fiz o doutoramento. É uma pessoa 
com uma garra enorme, inspiradora (tem ocupado 
vários cargos a nível internacional). Além do contac-
to de trabalho, é uma pessoa que se tornou amiga 
e isso é fundamental. É uma inspiração, não só pela 
carreira, mas pelo exemplo e pela ética que segue. 

Agora estamos a sair da pandemia e vivemos 
também a guerra na Ucrânia, portanto, é um pe-
ríodo de crise, em que há, porém, dinheiro para in-
vestir em novas coisas. Acha que, neste momento, 
a Ciência vai ser um pouco esquecida ou será uma 
ferramenta para estimular a economia? Será este 
um melhor momento para a Ciência do que o que 
vivemos há dois ou três anos?  

Eu acho que é cíclico. A Ciência é sempre o “pati-
nho feio”. Lembramo-nos da Ciência quando preci-
samos dela e nem nos apercebemos, no dia-a-dia, 
da sua importância. Estamos num momento crucial 
de perceber a importância da Ciência para a econo-
mia e há uma grande expectativa de que a ciência 
seja aplicada na resolução de problemas. Temos o 
exemplo da criação das vacinas da Covid-19, que 
foi um processo relativamente rápido. Conseguimo- 
-lo porque já tinha havido investigação básica (há 
vários anos). As pessoas percebem, enquanto so-
ciedade, a importância da ciência básica, mas, por 
outro lado, é também (quase) inevitável colocar a 
ciência ao serviço da economia, do retorno finan-
ceiro, do desenvolvimento de tecnologia, da ino-
vação etc. Enquanto comunidade científica posso 
dizer isso com uma grande esperança porque es-
tamos também num novo ciclo político e sabemos 
que as pessoas que tomaram posse são pessoas 
altamente qualificadas em termos científicos e aca-
démicos. A nível internacional há também um pou-
co dessa esperança. É importante ter sempre pre-
sente a importância da ciência na nossa sociedade. 
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Ciências do espaço no Valsassina: 
o desafio de construir e lançar um 
microssatélite
Francisco Marques 12º. 1C, Linda Xiang 12.º 1C, Joana Monteiro 12.º 1B  
e Teresa Correia 12.º 1C 

Em Ponte de Sor, na semana de 5 a 8 de maio, 
foram lançados pequenos satélites com tamanho 
de latas desenvolvidos por 13 equipas de alunos 
do Ensino Secundário. Foi a 9.ª edição do CanSat 
Portugal 2022. 

A equipa do Valsassina, equipa Magnosat, cons-
tituída pelos alunos Francisco Marques 12º. 1C,  
Teresa Correia 12.º 1C, Linda Xiang 12.º 1C e Joa-
na Monteiro 12.º 1B, coordenada pelo professor 
Pedro Jorge, destacou-se nesta competição tendo 
conquistado o 1.º Prémio nacional. 

O CanSat é um projeto da Agência Espacial Por-
tuguesa em colaboração com a Ciência Viva, onde 
se propõe que os alunos desenvolvam um micros-
satélite, com a capacidade de recolher a tempera-
tura e pressão atmosférica e enviar os dados para 
uma estação terrestre. Além disso, cada equipa 
tem de idealizar e realizar uma missão secundária. 
No caso da Magnosat essa missão consistiu em 
desenvolver uma suspensão eletromagnética, que 
envolveu a criação de um eletroíman associado a 
uma bateria de supercondensadores com a capa-
cidade de debitarem no instante inicial 3,7 A. Este 
sistema revelou-se extremamente eficaz sendo ca-
paz de reduzir em 49,7% a aceleração sentida pelo 
satélite durante o impacto com o solo. Para além 
disso, a equipa Magnosat completou a missão pri-
mária com uma antena de dupla polarização cons-
truída pelos alunos do Valsassina. 

As equipas finalistas em competição tiveram a 
oportunidade de lançar os seus CanSats em rockets,  
sob a supervisão dos seus professores e com o 
apoio técnico do ESERO Portugal (European Space  
Education Resource Office – programa educativo 
da Agência Espacial Europeia) e dos seus colabo-
radores. Os microssatélites foram largados a uma 
altura de aproximadamente 1000 metros. Cada 
equipa estabeleceu a comunicação com o seu Can-
Sat durante a descida com a ajuda de uma antena 
em terra e, tal como num verdadeiro projeto espa-

cial, recolheram os dados científicos que mediram 
e as imagens que obtiveram. Esses dados foram 
depois analisados pelos alunos e os resultados fo-
ram apresentados e avaliados pelo Júri, composto 
por vários especialistas do setor espacial. 

Enquanto alunos da equipa do Colégio destaca-
mos como razão para esta vitória a resiliência du-
rante o desenvolvimento do projeto que contou 
com muitos percalços durante o percurso. Outro 
aspeto fundamental foi o trabalho de equipa que 
nos permitiu ultrapassar em conjunto muitos de-
safios e contribuir para uma evolução gradual do 
projeto.  

A nível pedagógico, o projeto pretende introduzir 
o tema do espaço no Ensino Secundário de uma 
forma experimental, sendo os alunos desafiados a 
mobilizar conhecimentos e a investigar para além 
do que é lecionado nas escolas. Durante o proces-
so adquirem novos conhecimentos e capacidades 
que lhes vão permitir aceitar novos desafios no seu 
futuro.  

Na sequência da final nacional, a equipa do Val-
sassina foi selecionada para representar o projeto 
CanSat na abertura da sessão plenária "Science & 
Society – the state of play" no Ciência’22, o en-
contro anual da ciência, tecnologia e inovação em 
Portugal.  

Como resultado do 1.º Prémio a equipa Magno-
Sat representou as cores nacionais no CanSat Eu-
ropeu, em Bolonha Itália, do dia 20 a 25 de junho.

O projeto “E se fosse eu?” nasceu de um contacto com o Alto Co-
missariado para as Migrações (ACM), num momento em que estáva-
mos longe de imaginar que o tema do acolhimento aos refugiados 
que chegam a Portugal seria ainda mais pertinente, próximo e ur-
gente.  

  Como ter um papel ativo na integração de crianças e jovens que 
são obrigados a deixar o seu país? Ao analisar o Welcome Kit que o 
ACM oferece a quem chega a Portugal percebemos que os materiais 
incluídos – dicionário, guia de expressões frequentes e informações 
úteis – são dirigidas sobretudo aos adultos. Por que não criar um 
material de boas vindas, que possa fazer parte do Welcome Kit, dire-
cionado para os mais novos? E quem melhor do que os jovens para 
o conceber? 

  Este foi o desafio lançado aos alunos do 9.º Ano na disciplina de 
Laboratório de Ideias. Dando continuidade à abordagem deste tema 
na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, partimos da leitura do 
livro “E se fosse eu?” de Jane Teller. A autora coloca o leitor a viver a 
experiência de ser ele próprio um refugiado. Na versão portuguesa, 
um jovem português, de classe média, é obrigado a fugir de Lisboa 
com a sua família devido à invasão dos espanhóis. A mãe está doente 
e não consegue aceder a tratamentos, o pai e o irmão são persegui-
dos. A família consegue fugir ilegalmente, de barco, para o Egipto – 
um lugar seguro e com oportunidades –, onde vai tentar reconstruir 
a sua vida. 

Uma língua e cultura diferentes são barreiras difíceis de ultrapas-
sar, que impedem este jovem de estudar e perseguir os sonhos. Os 
membros da família estão dependentes dos apoios do estado egípcio 
e da boa vontade dos seus cidadãos, que os olham de lado por não 
serem estrangeiros. Não podem regressar a casa porque Lisboa está 
destruída e, mesmo se tal fosse possível, seriam vistos como traido-
res por terem conseguido fugir. Não se sentem em casa em lugar 
nenhum. 

  Ao longo do desenvolvimento do projeto, os alunos foram-se 
aproximando da realidade dura pela qual passam tantos jovens re-
fugiados. A leitura da história “E se fosse eu” e as notícias diárias da 
guerra na Ucrânia motivaram os alunos a refletir sobre o que gos-
tariam de receber se fossem eles próprios a chegar a um outro país 
como refugiados. Em grupo, criaram guias informativos sobre a Esco-
la em Portugal, propostas de roteiros pelo país, jogos interativos so-
bre o nosso país ou panfletos sobre o funcionamento dos transportes 
públicos. 

  Numa primeira fase, os alunos desenvolveram um protótipo do 
material – num formato integralmente manual – e, integrando o 
feedback recebido, criaram um material final em formato digital. Este 
desafio permitiu também explorar regras de design gráfico que con-
tribuem para uma comunicação visual apelativa e eficaz. 

E se fosse eu?  
Marta Magalhães Silva Professora de Laboratório de Ideias

EduCAr PArA

uma cidadania ativa
EduCAr PArA

as Ciências do Espaço

Encontro 
Ciência’22, 
Entrevista  
à aluna Teresa 
Correia 12.º 1C 

Jogo da Sabedoria
Joana resende, Mafalda Lozano  
e Matilde Macedo 9.º A

Guia sobre a Escola
Carolina Cavaco, Júlia Mateus e 
Marta Costa 9.º A

Desafia-te a conhecer
rita Alves, Sofia Varandas e Vera 
Paixão 9.º A

Vida em movimento
Francisco Ferreira, Mafalda Mesquita  
e Sofia Andrade 9.º C

A equipa MagnoSat, do Colégio Valsassina, foi a vencedora do CanSat Portugal 2022 e representou as 
cores nacionais na final europeia em Itália entre 20 a 25 de junho.

https://www.youtube.com/watch?v=ksSqO5Rt0W8&list=PLk17NOQhGwm6_Q65z2AkOql1WK3uafgkb&index=4
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EduCAr PArA

a criatividade e para  
a memória histórica

o Passageiro do Tempo. um desafio 
para as turmas do 8.º Ano
Benedita Sarmento Professora de História

– Não sei o que é que bebi! Não sei o que está 
aqui dentro, mas sei que já bebi bebidas mais es-
tranhas e que me fizeram mesmo mal! Esta permi-
te-me algo incrível e vou tentar mais uma vez!  

Mais uns golos daquele líquido e Vicente Rogeroni  
sentiu mais uma enorme força que o abanou e o 
levantou do chão! Quando tudo parou sentiu-se 
novamente sentado no chão mas a abanar e a tre-
mer e sentia pedras a cair junto dele! 

– Ai! Ui! O que é isto? O que se passa? Quem 
está a gritar? 

O ambiente era assustador! Muito fumo, cons-
truções destruídas, pessoas a fugir e a gritar, outras 
feridas. 

– Onde estou? O que se passa? Tenho de fugir e 
proteger-me!! Onde vim parar agora?? Fujam!! Está 
a arder!!  

Vicente Rogeroni estava em pânico, com medo e 
a fugir sem saber para onde! Um fumo muito negro 
e chamas à sua volta não permitiam compreender 
a situação. 

– Água?!?!? O que é isto? Estou dentro de água? 
Não pode ser! Eu tenho pânico de água! Por favor 
ajudem-me! Quero sair daqui!  

Vicente andava o mais rápido que conseguia 
para encontrar terra seca mas ao mesmo tempo 
destroços caíam por cima de si! Estava numa situa-
ção assustadora! De repente ouviu: “Foi o rio que 
subiu! As ondas eram gigantes! É o fim do mundo! 
Fujam!” Ele corria juntamente com outras pessoas; 
estas já estavam com roupas bem mais simples que 
as da sua aventura anterior, eram roupas sujas, ras-
gadas e algumas sem sapatos. Vicente foi tentando 
ouvir mais e observar tudo, ao mesmo tempo que 
se tentava proteger. Corria pelas ruas destruídas 
e cheias de destroços. Apercebeu-se que estavam 
todos a gritar e a pedir ajuda em português! Ouviu 
as palavras tremor, agitar, destroços, ondas gigan-
tes, missa, igrejas destruídas, incêndio,… E com-
preendeu onde estava! 

– Estou na minha cidade! Estou na Lisboa de 
1755! Cheguei minutos depois do grande terramoto 
da cidade! Oh!! Isto é terrível! Eu não quero morrer! 
Só queria viver algumas aventuras! Para onde vou? 

– Por favor?? Para onde estão todos a fugir?? 
Onde está o Rei? 

Ninguém lhe respondia, mas Vicente lembrou-se 
da descrição deste episódio tão falado nas suas au-
las de História.  
Marta ribeiro, Manuel Félix e Júlia Chasqueira 8.º A  

Como aprendemos? O que aprendemos? Para 
que aprendemos? 

Todos os dias nos interrogamos sobre a forma de 
tornar mais apelativa e efetiva a aprendizagem dos 
nossos alunos. Aprendemos fazendo, aprendemos 
pensando, aprendemos resolvendo problemas, 
aceitando desafios… Assim nasce este projeto. 

Como viveriam as pessoas das épocas que estu-
damos em História? Como seria se conseguíssemos 
vestir a sua pele? O que veríamos se conseguísse-
mos viajar no tempo e chegar até elas? Conhecê-
-las, falar com elas? 

O desafio era claro: cada turma do 8.º Ano devia 
criar um Passageiro no Tempo, alguém que, viven-
do no século XXI, tendo as suas características es-
pecíficas, pudesse voar nas asas do tempo até ao 
passado e viver as suas aventuras, integrando-se 

nesse tempo que passava a ser também o seu. 
Esse passageiro viajava em carne e osso, ou só 

em espírito? Conservava a sua identidade, ou “fun-
dia-se” com personagens da época em cujo corpo 
se hospedava? Limitava-se a ser um observador da 
realidade, ou podia nela participar? De que forma 
conseguia viajar no tempo? 

Todas estas questões foram colocadas pelos alu-
nos, e cada turma as resolveu de forma diferente. 
Uma coisa era certa: o passageiro não podia alterar 
o rumo da História. 

O resultado: um livro de Histórias, memórias de 
outros tempos vistos por um olhar do presente, or-
ganizado em quatro capítulos, cada um da respon-
sabilidade de uma turma, cujo lançamento ocorreu 
no “Dia da Escola”. 

Aqui ficam dois excertos para “abrir o apetite”.

Esta história começa quando um jovem descobre 
que é possível viajar no tempo. Hoje em dia ele é 
conhecido como o Passageiro do Tempo, mas nem 
sempre foi assim… tinha acabado de completar 
os seus 20 anos, vivia com a sua avó, em Castro 
Laboreiro, uma pequena aldeia no Gerês. Os seus 
dias eram repletos de aventura por entre os cam-
pos e destroços de antigos monumentos. Sempre 
gostara de explorar e descobrir novas coisas desde 
pequeno. Por vezes passava tardes inteiras senta-
do ao lado da avó a ouvir narrativas sobre aconte-
cimentos históricos. Amava ler histórias sobre as 
aventuras dos portugueses.

Certo dia, enquanto observava as paisagens no 
campo, deparou-se com uma luz no horizonte que 
lhe chamou a atenção. Após uma longa caminhada 
para a alcançar, uma neblina de fumo originou-se à 
sua frente, de seguida uma voz fez-se presente. A 
voz era plena, calma e serena e quase se confundia 
com a brisa do campo. De repente, numa questão 
de segundos, a voz pronuncia-se e, quebrando o 
silêncio, diz: 

– Tenho-te observado há algum tempo, pude 
concluir que és um homem curioso. Sei que isto 
pode parecer loucura, mas vou dar-te a oportuni-

dade de conhecer o mundo. Estou a ficar velho e 
não durarei muito mais tempo. Preciso encontrar 
alguém para me substituir. Se aceitares a minha 
proposta, vais ter a oportunidade de viajar para as 
épocas que quiseres e vivenciar os acontecimentos 
históricos que marcam o nosso país até hoje. 

Por segundos pensara que havia enlouquecido, 
uma neblina acabara de falar com ele! Por outro 
lado, era uma proposta que de facto lhe agradara. 
Já desde de pequeno que se imaginava na pele dos 
portugueses e sonhava poder voltar atrás no tem-
po para viver as suas aventuras. Considerou aceitar 
a proposta, mas algo não batia certo… quais seriam 
as consequências? Porque o espírito o escolhera?  

– Sim, tens razão, como tudo na vida o que te 
estou a oferecer tem consequências. Se aceitares, 
tornar-te-ás igual a mim, um espírito com a capa-
cidade de ler mentes e viajar no tempo, qualidades 
que, acredito, que te darão jeito nesta aventura. 

O rapaz pensou durante um pouco e tomou uma 
decisão. Ele iria viver o seu sonho e regressar para 
contar as suas aventuras à avó. Estendeu a mão e 
aguardou, começou a pensar onde gostaria de ir 
primeiro, relembrou-se dos livros que lera…
Cathy Zheng, Matilde Mendes e Madalena rosário 8.º C  

“Como viveriam as pessoas das épocas que estudamos em História?”
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Capa do livro

Cartaz de divulgação do projeto
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Liberdade para voar no nosso estilo 
de vida 
Miguel Pombeiro Professor de Educação Física

“Liberdade para voar” faz-me lembrar “não estar 
preso”, “ser ativo”, “não ser sedentário”. 

Nesta edição da Gazeta proponho continuar a 
transmitir alguns princípios que nos podem ajudar 
a ter essa “liberdade para voar”, num estilo de vida 
saudável. 

  Muitas vezes surge esta questão: será que a ati-
vidade física (AF) pode prejudicar o meu rendimen-
to escolar ? É frequente ouvirmos dizer: “ficas de 
castigo e não vais ao treino”, “não vais brincar ao 
parque”, “não vais andar de bicicleta com os teus 
amigos”...  

O que dizem os autores/investigadores? 

Em síntese, para termos a Liberdade para voar é importante asse-
gurarmos um estilo de vida saudável. 

Devemos ter em conta que, por um lado, a atividade física contribui 
para o sucesso escolar, pelo que não deverá ser usada como castigo, 
e que, por outro, a inatividade física se associa a problemas de saúde 
potencialmente graves. 

EduCAr PArA

a promoção  
do exercício físico
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•  Field et al. (2001) referem associações entre a 
prática de AF e o rendimento escolar. 

•  Churchill et al. (2002) referem que a AF pode 
beneficiar o funcionamento cognitivo, principal-
mente na idade adulta e que ao longo da vida, a 
AF se associa a melhorias cognitivas. 

•  Hillman et al. (2008) referem que a relação en-
tre a AF e a performance cognitiva é um assunto 
emergente na literatura multidisciplinar. Na sua 
investigação, encontraram associações positivas 
entre exercício aeróbico e aspetos positivos da 
função cerebral.  

•  Active Healthy Kids Canada (2009) refere uma as-
sociação entre os adolescentes que mais praticam 

AF e melhor rendimento escolar. Justifica essa re-
lação pela melhoria das funções cognitivas (me-
mória, concentração, etc.), neurogenesis, melhoria 
do fluxo cerebral sanguíneo, melhoria da função 
neurotransmissora, melhoria da auto estima, auto-
confiança e da auto imagem, maior concentração 
pelo aumento de adrenalina, diminuição dos maus 
comportamentos em contexto escolar, aumento 
da capacidade de relaxamento, entre outros.  

•  Active Healthy Kids Canada (2012) afirma que 
maior prática de AF se associa com melhor fun-
ção cognitiva e que determinados tipos de AF 
podem melhorar a perceção, a inteligência e o 
rendimento escolar. 

•  Aranceta et al. (2007) referem que indivíduos se-
dentários e com menor condição física têm maior 
risco de obesidade, esta última classificada como 
epidemia do século XXI.  

•  Juan et al. (2009) alertam para o facto de, apesar 
da esperança média de vida ter aumentado, de-
vido à  evolução da medicina e consequente di-
minuição das doenças infecciosas, as doenças do 
sedentarismo têm vindo a aumentar. Um estudo 
no Canadá revelou que os indivíduos inativos 
têm 90% de probabilidade de sofrer problemas 
cardiovasculares e 40% de sofrer acidentes vas-
cular-cerebrais, e  que o risco de morte devido 
a problemas cardiovasculares e outros reduz-se 
mais de 50% em pessoas ativas. 

•  Afonso & Macedo (2009) referem que 80% das 
doenças cardio e cérebro vasculares podiam ser 
eliminadas com alterações no estilo de vida.  

•  Walker et al. (2013) referem que o risco de doen-
ças cardiovasculares diminui com o aumento da 
prática de AF vigorosa e aumenta com um maior 
índice de massa corporal. 

•  Hallal et al. (2006) apontam para uma relação en-
tre estilos de vida inativos e as doenças crónico-
-degenerativas, principalmente as cardiovascula-
res, diabetes mellitus tipo 2, cancro e obesidade. 

•  Afonso & Macedo (2009) referem que 40% dos 
cancros podiam ser eliminados se os fatores de 
risco relacionados com o estilo de vida desapa-
recessem.  

Para alcançarmos os nossos objetivos, como por 
exemplo, sair do estado de obesidade ou excesso 
de peso, temos de alterar alguma coisa do nosso 
estilo de vida. 

  A inatividade física associa-se a um conjunto de “doenças”

Podemos associar a prática de atividade física a um melhor rendimento escolar (melhores notas!)
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Do quadro de honra fazem parte os alunos que, no final de cada 
período, apresentem excelentes resultados escolares (média de 5 
no Ensino Básico e de 17 valores no Ensino Secundário), quer no 
domínio curricular quer no domínio dos complementos curriculares. 
Devem apresentar também um bom comportamento.

quadro de Honra 
2.º Período, 2021/2022

EduCAr PArA

a qualidade 
e excelência

  número Aluno Turma
5.º Ano

5586 Maria Batalha 5.º A
5594 Rita Resende 5.º A
7124 Rita Marques 5.º A
7148 Nicole Pereira 5.º A
5519 Constança Valério 5.º B
5647 Constança Valente 5.º B
6030 Francisca Soares 5.º B
7020 Lueji Tomás 5.º B
7035 Vasco Coutinho 5.º B
5534 Inês Lameira 5.º C
5576 André Cruz 5.º C
5664 Constança Fidalgo 5.º C
5757 Martim Canas 5.º C
6076 Laura Loureiro 5.º C
6195 Sara Silva 5.º C
6238 Sofia Amador 5.º C
7032 Júlia Ribeiro 5.º C
7107 Inês Franco 5.º C
5809 António Mendes 5.º D
6310 Francisca Almeida 5.º D
7041 Carlota Vasconcelos 5.º D
7045 João Ribeiro 5.º D

6.º Ano
5375 Francisco Silva 6.º A
5399 Vasco Pereira 6.º A
5961 Helena Valente 6.º A
6103 Maria Varella-Cid 6.º A
6370 Isabel Sampol 6.º A
6414 Maria Botelheiro 6.º A
6890 Joana Sabé 6.º A
5415 Leonor Gomes 6.º B
5768 Laura Jardim 6.º B
5796 Vera Martinez 6.º B
5833 Tomás Alves 6.º B
5951 Yuer Zhou 6.º B
6051 Mariana Mata 6.º B
6842 Matilde Baptista 6.º B
6956 Maria Wallenstein 6.º B
7013 Davi Meira 6.º B
7157 Tomás Ferreira 6.º B
5379 Inês Pimenta da Silva 6.º C
5390 João Pedro Monteiro 6.º C
5402 Pedro Nunes 6.º C
5404 Diogo Abreu 6.º C
5446 Afonso Bouça 6.º C
5549 Francisca Rosa 6.º C
5635 Francisca Moura 6.º C
6840 Carlota Vasconcelos 6.º C
6847 Ana Borba 6.º C
6868 Sara Duarte 6.º C
6882 Maria Inês Venâncio 6.º C
6885 Mariana Piedade 6.º C
7043 João Felizardo 6.º C

  número Aluno Turma
5396 Alice Gomes 6.º D
5405 Salvador Silva 6.º D
5622 Santiago Becker 6.º D
6137 Mónica Wu 6.º D
6716 Maria Luísa Canaveira 6.º D
6848 Bento Borba 6.º D
6959 Mariana Costa 6.º D
7166 Carolina Silva 6.º D

7.º Ano
5320 Joana Parreira 7.º A
5618 Maria Valente 7.º A
7133 Beatriz Almeida 7.º A
5257 Matilde Domingos 7.º B
5260 Daniel Marques 7.º B
5280 Catarina Mesquita 7.º B
5533 Verónica Li 7.º B
6376 Marta Castro 7.º B
6712 Teresa Raposeiro 7.º B
5274 Miguel Zlotnikov 7.º C
5310 Matilde Pinto 7.º C
5378 Sara Abrantes 7.º C
5561 André Enes 7.º C
5712 Rodrigo Pissarra 7.º C
5713 Mateus Silva 7.º C
5671 Maria Ana Carvalho 7.º D
6805 Ana Maria Maia 7.º D
6892 Leonor Conceição 7.º D
7169 Leonor Peres 7.º D
7193 Gonçalo Fernandes 7.º D

8.º Ano
5115 João Claudino 8.º A
5463 Manuel Mendes 8.º A
6441 Diogo Silva 8.º A
6460 Sofia Carvalho 8.º A
5084 Vasco Martins 8.º B
5129 Leonor Santana 8.º B
5339 Madalena Cunha 8.º B
5529 Marta Santos 8.º B
5068 Tomás Mateus 8.º C
5831 Vasco Isidoro 8.º C
5213 Tomás Limede 8.º D
6375 Rita Braz 8.º D
6496 António Noronha 8.º D
7117 Madalena Aleluia 8.º D

9.º Ano
4896 Vera Paixão 9.º A
4907 Tomás Martins 9.º A
4920 Maria Raiano 9.º A
4926 Joana Resende 9.º A
4939 Rita Alves 9.º A
4974 Sofia Varandas 9.º A
4952 Sofia Mesquita 9.º A
4984 Matilde Macedo 9.º A
6212 Júlia Mateus 9.º A

  número Aluno Turma
6281 Carolina Cavaco 9.º A
6296 Marta Costa 9.º A
4980 Francisca Câmara 9.º B
5458 Rita Amaral 9.º B
6261 Maria João Rodrigues 9.º B
6761 Manuel Gata 9.º B
4905 Diogo Sousa 9.º C
4909 Sofia Saraiva 9.º C
4968 Filipa Hilário 9.º C
4992 Leonor Cintra 9.º C
6277 Rita Henriques 9.º C
6285 Ana Sofia Andrade 9.º C
6675 Mafalda Mesquita 9.º C
6886 Hugo Bizarro 9.º C
4957 Afonso Carajote 9.º D
5043 Beatriz Mendes 9.º D
5630 Sofia Alvarez 9.º D
6231 Vera Cavalheiro 9.º D
6397 Inês Miranda 9.º D
6781 Maria Correia Ribeiro 9.º D
6931 Miguel Pinéu 9.º D

10.º Ano
4746 Rodrigo Carvalho 10.º 1A
4750 Leonor Guerra 10.º 1A
4814 Carolina Gomes 10.º 1A
5151 Xavier Videira 10.º 1A
5461 Sara Pinheiro 10.º 1A
5946 Inês Braz 10.º 1A
5992 Beatriz Garcia 10.º 1A
6792 Sofia Falcão 10.º 1A
6971 Constança Santos 10.º 1A
4765 Martim Garcia 10.º 1B
4828 Ana Francisca Martins 10.º 1B
6011 Ana Carolina Reis 10.º 1B
6371 Arthur Sampol 10.º 1C
6980 Maria Leonor Xavier 10.º 1C
4770 Pedro Ferreira 10.º 2
7134 Mariana Gonçalves 10.º 2
7151 Beatriz Chen 10.º 2
7223 Luana Moura 10.º 2
4722 Santiago Silva 10.º 3
4807 Madalena Nunes 10.º 3
4816 Luísa Aires 10.º 3
6395 Inês Pereira 10.º 3
4785 Mafalda Conceição 10.º 4
4796 Francisca Baptista 10.º 4
4960 Margarida Vieira 10.º 4
5947 Rafaela Maia 10.º 4

11.º Ano
4523 Beatriz Jansen 11.º 1A
4525 Mário Viana 11.º 1A
4541 Duarte Mateus 11.º 1A
4562 Ricardo Abrantes 11.º 1A
5054 Pedro Machado 11.º 1A
5720 Jéssica Nunes 11.º 1A
5830 Vera Isidoro 11.º 1A
6321 Pedro Martins 11.º 1A
6909 Francisco Duarte 11.º 1A
4775 Matilde Carvalho 11.º 1B
4779 Luís Almeida 11.º 1B
4786 António Tripa 11.º 1B
5347 Madalena Filipe 11.º 1B
6919 João Araújo 11.º 1B
4824 Tiago Silva 11.º 1C
4943 Vicente Silva 11.º 1C
5735 Vasco Martins 11.º 1C
6344 Margarida Nunes 11.º 1C
6380 Tiago Almeida 11.º 1C
6353 Carolina Pignatelli 11.º 1C
6396 Martim Ramos 11.º 1C
6913 Tiago Paradinha 11.º 1C
4543 Carolina Resende 11.º 2
4568 Mafalda da Cunha 11.º 2
4607 Guilherme Moreira 11.º 2

  número Aluno Turma
4646 Pedro Saraiva 11.º 2
5494 Carolina Lopes 11.º 2
6774 Maria do Carmo Lebre 11.º 2
6910 Sara Ferreira 11.º 2
4585 Inês Paixão 11.º 3
6750 Maria Inês Silva 11.º 3
4513 Maria Pestana 11.º 4
4560 Madalena Santos 11.º 4
5729 Diogo Correia 11.º 4

12.º Ano
4330 Maria Saldanha Almeida 12.º 1A
4424 Henrique Rodrigues 12.º 1A
4432 Rita Botelho 12.º 1A
4808 Inês Félix 12.º 1A
4950 Tomás Canas 12.º 1A
4961 André Matos 12.º 1A
5194 Inês Ribeiro 12.º 1A
5359 Jorge Fernandes 12.º 1A
5516 Ana do Carmo Gonçalves 12.º 1A
5530 Pedro Ferreira 12.º 1A
5537 Mafalda Guerra 12.º 1A
5589 Afonso Madeira 12.º 1A
5614 Miguel Henriques 12.º 1A
5701 Rita Simões 12.º 1A
5888 Katarina Sousa 12.º 1A
6176 Matilde Calado 12.º 1A
6756 Joana Bicha 12.º 1A
6759 Inês Nunes 12.º 1A
6810 Madalena Viana 12.º 1A
7214 Maria Moura 12.º 1A
4339 João Pedro Henriques 12.º 1B
4369 António Gameiro 12.º 1B
4370 Joana Monteiro 12.º 1B
4409 Manuel Nabais 12.º 1B
4425 Margarida Leite 12.º 1B
5517 Maria Madalena Pastilha 12.º 1B
5572 Vera Faria 12.º 1B
6605 Maria Carolina Diogo 12.º 1B
6757 Rita Fragoso 12.º 1B
6760 Lara Drago 12.º 1B
4358 Miguel Soares 12.º 1C
4401 Rafael Cruz 12.º 1C
4431 Gonçalo Abreu 12.º 1C
4829 Henrique Martins 12.º 1C
5202 Francisco Marques 12.º 1C
5578 Lucas Cardoso 12.º 1C
6127 Tomás Teixeira 12.º 1C
6156 Maria Teresa Correia 12.º 1C
6175 Constança Lourenço 12.º 1C
7172 Maria Margato 12.º 1C
4350 Duarte Neves 12.º 2
4371 Maria Leonor Vinagre 12.º 2
4427 Maria Teresa Coalho 12.º 2
4698 Nazir Hemrage 12.º 2
5198 Maria Felner 12.º 2
5323 João Costa 12.º 2
5528 Diogo Silva 12.º 2
5541 Miguel Pinho 12.º 2
5554 Carlota Ferreira 12.º 2
6742 Maria Gaspar 12.º 2
6998 Marta Marques 12.º 2
4400 Catarina Alves 12.º 3
4789 Francisco Valente 12.º 3
4948 Marta Dias 12.º 3
5540 Tiago Ribeiro 12.º 3
5870 Leonor Ribeiro 12.º 3
6160 Carolina Antunes 12.º 3
6740 Maria Leonor Almeida 12.º 3
6862 Inês Chaves 12.º 3
4430 Beatriz Vieira 12.º 4
5563 Helena Mendes 12.º 4
6754 Bárbara Madeira 12.º 4
6779 Mariana Riscado 12.º 4
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CoLÉgIo EM Ação

“Educar para a cidadania, para a transformação social, para o bem-estar coletivo,  
é impossível se a educação não abarcar a dimensão artística e patrimonial”

Plano Nacional das Artes (2019) 

Na primeira semana do mês de maio celebrámos as artes no Colégio, entre confe-
rências, encontros, workshops, performances e aulas abertas. A educação pela Arte, 
presente na matriz pedagógica do Colégio desde há muito, concretiza-se diariamente 
em diferentes disciplinas e projetos que abarcam todos os alunos e níveis de ensino. 

Este ano, a Semana das Artes organizou-se em torno da obra de Luisa Cunha, 
artista plástica que frequentou o Jardim de Infância do Colégio no início da década 
de 1950. Trabalhando a partir do som e da palavra, a artista promove a atenção ao 
mundo quotidiano e desafia-nos a cruzar formas de expressão artística – desenho, 
vídeo, performance, música, escultura – para comunicar ideias. 

A obra Partitura #5, apresentada na Appleton Associação Cultural, serviu de mote 
para as atividades pensadas para esta Semana das Artes. Os alunos do 12.º 4 tive-
ram a oportunidade de visitar a exposição e desenvolver depois, em sala de aula, 
uma atividade prática de procura e representação de novos sons no espaço-Quinta 
do Colégio.  

Durante a Semana, houve aulas abertas de instrumentos musicais. Os alunos do 
2.º Ciclo aprenderam mais sobre a “Orquestra” com a Maestrina Rita Castro Blanco, 
os do 3.º Ciclo ouviram falar de Beatles e Rolling Stones com Abel Rosa, todos des-
cobriram talentos no Valsassina Got Talent. Não faltou o workshop de construção de 
guitarra com o Sr. Luís Cássio. A semana culminou com a visita de Luisa Cunha ao 
Colégio e contou com a presença de Vera Appleton e Joana Valsassina, também an-
tigas alunas do Colégio e cuja atividade profissional se tem cruzado com o percurso 
artístico de Luisa Cunha. 

Apesar de pensarmos no som enquanto algo imaterial, sabemos que não se pro-
paga no vazio, que precisa de um meio físico para existir. A artista Luisa Cunha 
trabalha precisamente com a fisicalidade do som, encarando-o enquanto objeto ou 
material escultórico. Os objetos sonoros que cria – assim como os seus trabalhos 
de fotografia, escultura, desenho e vídeo – surgem a partir do quotidiano, do que 
ouve, vê e sente nos percursos que faz no dia-a-dia. ‘Não preciso de grandes ins-
trumentos’, diz, ‘Basta-me ir a um café.’  

O seu atelier anda consigo por aí fora, e as suas obras são também apresentadas 
nos mais diversos contextos, em locais inesperados como o bar de uma escola, uma 
casa de banho ou um banco de jardim. Somos interpelados pela sua voz inquisitiva 
e irónica que nos provoca e intriga ou por sons reconhecíveis que nos transportam 
para outro lugar, mais ou menos familiar. Através da sonoridade da palavra e da 
plasticidade do som, Luisa Cunha estabelece uma relação de cumplicidade com 
quem a ouve, aproximando o banal do inesperado, o espaço real do imaginado. 
Joana Valsassina Curadora 

Trabalhar com a Luisa e apresentar a sua Partitura #5 na Apple-
ton Associação Cultural foi um privilégio. O seu entusiasmo, quan-
do nos chamava a atenção para sons que passavam despercebidos 
ao ouvido mais banal, era contagiante. Fomos felizes ali, fomos fe-
lizes depois, quando levámos a sua partitura até Santiago de Com-
postela e fomos muito felizes no dia em que visitámos o Colégio 
Valsassina para participar na Semana das Artes. 

A Luisa voltou a casa, sentiu o que tantos de nós sentem quando 
voltam ao Colégio passados muitos anos de ausência. Foi emocio-
nada que assistiu à performance “Agarra a gargalhada” que lhe foi 
dedicada pelos alunos do quarto ano, foi com alegria e jovialidade 
que conversou com os alunos do curso de Artes Visuais do Ensino 
Secundário e finalmente ficou encantada com os alunos do Jardim 
de Infância e a sua parede sonora. Naquele dia observava a Luisa 
que pedia para ver tudo – a quinta onde havia porcos no seu tem-
po, o terraço onde dormia sesta – e encontrei a criança que já foi, a 
criança que, no seu sentido mais puro e despretensioso, por vezes 
encontro na sua obra. O Colégio traz-nos esta possibilidade, a de 
viajar no tempo mesmo com os pés bem assentes no presente. 
Obrigada ao Colégio por me ter dado a possibilidade de partici-
par neste dia mágico. Sobre a Luisa todas a palavras serão sempre 
poucas, é um ser humano que vive para além delas. 
Vera Appleton diretora Executiva da Appleton Associação Cultural

No Jardim de Infância do Valsassina, as crianças exploram a novi-
dade e revelam iniciativa em descobrir as possibilidades do objeto. 
A Parede Sonora surge como uma paisagem sonora, que por si só, 
convida à exploração livre dos timbres, intensidades, sons e ritmos 
de percussão. Panelas, utensílios de cozinha e outros objetos do quo-
tidiano, foram reaproveitados e transformados em objeto artístico, 
numa instalação interativa. Através deste recurso de educação musi-
cal, pretende-se também desenvolver o sentido estético, a criativida-
de, a coordenação e a cognição.
Teresa da Silva Professora de Educação Musical

Semana das Artes 2022: a partitura 
que une todas as artes 
departamento de Artes Visuais 

Partitura #5. Visita à Appleton 
Associação Cultural com 12.º 4

Aulas abertas de instrumentos musicais

Valsassina Got Talent

No dia 6 de maio, Luísa Cunha 
conversou com os alunos do 
Secundário de Artes Visuais

Os alunos do 4.º Ano prepararam a 
performance "Agarra a gargalhada" onde 
interpretaram palavras da artista

A artista inaugurou a Parede Sonora do 
Jardim de Infância

Conferência sobre a “Orquestra” com  
a Maestrina Rita Castro Blanco

Conferência de Abel Rosa sobre os 
“Beatles e a liberdade (no tempo da 
censura) e os Rolling Stones”
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No dia 4 de junho abrimos as portas do Colégio a alunos, pais, fami-
liares, amigos e antigos alunos para descobrirem como aprendemos a 
voar durante este ano letivo. 

A Escola transformou-se num aeroporto com cerca de 80 voos 
(atividades e exposições dos alunos) a partir durante todo o dia de 
portas de embarque (locais das atividades) organizados em quatro 
terminais. A torre de controlo instalada no topo da Quinta garantiu 
que os passageiros não perderiam as suas escalas. 

Entre teatros, apresentações, performances, jogos, exposições e 
muitos momentos de convívio, foi grande o entusiasmo de voltarmos 
a partilhar “um dia na escola”. 

CoLÉgIo EM Ação Aprender a voar no aeroporto 
Valsassina: um dia na Escola 2022

Descida de slide e desafio do elevador 

Os mais novos, em equipa com um adulto, 
tentaram completar uma missão impossível, 
suspensos numa árvore da Quinta. Os mais 
velhos sobrevoaram o campo de futebol numa 
descida de slide. Não faltaram candidatos a 
voar (literalmente) pelo Colégio! 

O principezinho  

Com base no livro original de 
Saint-Éxupéry, os alunos do 1.º 
Ciclo criaram doze cenas de dra-
matização em torno do Principe-
zinho, que viaja entre planetas 
com o desejo de fazer novos ami-
gos e de conhecer o mundo. A 
apresentação decorreu em duas 
sessões no anfiteatro exterior, 
sob o olhar atento de familiares.

Pequenas memórias   

No âmbito das comemorações 
do centenário do nascimento de 
José Saramago, os alunos do 9.º 
Ano prestaram-lhe homenagem 
com o estudo da sua obra As 
pequenas memórias. Ao longo da 
leitura deste livro, cada aluno foi 
criando um repositório das suas 
próprias memórias, quer da sua 
história enquanto aluno quer 
fora da escola. Essas memórias 
escritas, complementadas com 
objetos, fotografias, músicas, fo-
ram emotivamente partilhadas 
pelos alunos ao início da tarde. 

Robôs Valsassina   

Que robôs construíram os alu-
nos do 6.º Ano na disciplina de 
Robótica? Os alunos demonstra-
ram como utilizar os diferentes 
robôs: aqueles que desenham, 
que lançam objetos, os que são 
autênticos carros de fórmula 1 
ou até aqueles que dispensam 
álcool gel!

Workshop de percussão   

O grupo Baque do Tejo di-
namizou um workshop de per-
cussão onde participaram pais, 
professores, alunos e antigos 
alunos. À hora do almoço anima-
ram a festa com uma atuação na 
rampa principal. 

Voar do passado ao futuro

No ano em que comemora-
mos o centenário da primeira 
travessia aérea transatlântica 
de Gago Coutinho e Sacadura 
Cabral, os alunos dos 5 anos 
criaram uma representação 
alusiva ao oceano Atlântico e à 
sua fauna e imaginaram outros 
voos para o futuro. 

Atividades extra-curriculares 

Não faltaram as apresentações 
das atividades extracurriculares 
desportivas. Do voleibol ao ténis, 
do futebol ao karaté, da ginástica 
ao Hip-Hop, alunos dos 3 aos 17 
anos mostraram a importância 
do desporto no Valsassina.

Festa da Paz  

Organizada pela Associação de Estudantes 
foi um momento de descontração, convívio 
e alegria contagiante, partilhado por toda a 
comunidade escolar. Os alunos dinamizaram 
bancas com jogos e venda de bolos para an-
gariação de fundos para ajudar os refugiados 
ucranianos. Foram muitos os que vieram dar 
um passinho de dança, jogar jogos, petiscar e 
aplaudir os alunos premiados do Desporto.  
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oficina de processos alternativos de fotografia
No âmbito da disciplina de Desenho A, os alunos do 10.º e 12.º 

Anos do curso de Artes Visuais participaram, durante o mês de abril, 
numa Oficina de processos alternativos de fotografia, sobre o tema 
“Luz e Sombra – impressões botânicas”, na Gulbenkian.  Quando a 
fotografia foi inventada, no século XIX, foi explorada a sensibilidade 
à luz de inúmeras substâncias, entre as quais folhas, flores e raízes de 
plantas. Além disso, as plantas também têm propriedades químicas 
que permitem, através de um processo simples, criar um revelador 
fotográfico. Nesta oficina, inspirados pela biodiversidade do Jardim 
da Gulbenkian, os alunos experimentaram imprimir fotografias de 
plantas usando as suas propriedades fitoquímicas, utilizando a fito-
grafia como técnicas de impressão. 

Manta de retalhos comunitária 
O Grupo Comunitário do Bair-

ro da Flamenga convidou o Colé-
gio para participar na construção 
de uma Manta de Retalhos com 
inspiração nas hortas de Marvi-
la e do Vale de Chelas. A manta, 
formada por retalhos será utili-
zada durante a “Feira da Lavra”, 
que se irá realizar no início do 
mês de julho, para dar as boas-
vindas aos Contadores de Histó-
rias que animarão o evento. Os 
nossos retalhos foram realizados 
por um grupo de alunos do 4.º 
Ano sob a coordenação da professora Maria de Jesus Ferreira. 

Alunos do 7.º Ano assistem à peça de teatro “Leandro, rei da Helíria”  
A história de “Leandro, Rei da Helíria”, adaptada ao teatro pela es-

critora Alice Vieira, levou os alunos do 7.º Ano ao teatro. Esta obra é 
trabalhada na disciplina de Por-
tuguês no âmbito do estudo do 
texto dramático. Esta visita per-
mitiu colocar em evidência todas 
as características deste tipo tex-
tual. Os alunos puderam teste-
munhar o produto final de uma 
obra do género e compreender 
o papel fundamental de cada 
interveniente na construção de 
um espetáculo teatral. 

Visita à exposição da artista Beatriz neto 
Os alunos do 12.º Ano do Curso de Artes Visuais visitaram a ex-

posição "Before It All" da artista e antiga aluna do Valsassina, Bea-
triz Neto, que expôs a título individual na Galeria Municipal Vieira 
da Silva, em Loures, em maio e junho. Através de estudos de caso, 
materializados nas suas instalações, vídeos, fotografias e documen-

tação, a artista dá corpo a uma reflexão sobre a nossa relação com o 
território, seja o nosso ou alheio, e a forma como construímos sobre 
ele uma identidade ao longo da história, destacando em simultâneo 
as narrativas que certos lugares carregam. Este tipo de experiências 
educativas estimulam a curiosidade e contribuem para promover a 
sensibilidade e a literacia artística. 

19 de maio, dia Escola Azul 2022  
Assumimos a nossa condição de Escola Azul e a missão de pro-

mover a Literacia do Oceano na comunidade escolar. Dos três anos 
ao 12.º Ano, através de uma aprendizagem transversal, inovadora e 
criativa, o Colégio promove o desenvolvimento de espírito crítico e 
de iniciativa nos alunos, incentiva-os a traduzir os seus conhecimen-
tos em mudanças de atitude efetivas na sua relação com o Oceano, 
e alerta para a necessidade de uma gestão sustentável dos recursos 
marinhos, adotando uma abordagem ecossistémica à governança do 
espaço marinho. 

Equipa do Valsassina apresenta projeto no Encontro Ciência’22  
Teresa Correia integra a equipa MagnoSat, do Colégio Valssas-

sina, que venceu a final nacional do CanSat Portugal. Como estu-
dante participante de um projeto Ciência Viva, fez as honras de 
abertura da sessão plenária "Science & Society – the state of play". 
O encontro anual da ciência, tecnologia e inovação em Portugal,  
CIÊNCIA’22, decorreu entre 16 e 18 de maio, no Centro de Con-
gressos de Lisboa. No dia 16, Dia Nacional dos Cientistas, a equipa 
vencedora nacional do CanSat esteve em destaque neste evento, 
que tem como objetivo principal promover o debate alargado dos 
principais temas e desafios da investigação, formação e inovação 
em Portugal. Reúne investigadores e académicos, num ambiente in-
terativo e participativo.  

Turmas do 6.º Ano participaram no national geographic Summit 
Junior  

No dia 31 de maio, o Teatro Tivoli BBVA Lisboa recebeu o National 
Geographic Summit. Com o mote “Um dia para mudar os próximos”, 
este Summit reuniu algumas das mais importantes vozes da National 
Geographic, exploradores que usam o poder da ciência, da explo-
ração, da investigação e do storytelling para divulgar e proteger o 
planeta Terra. 

As turmas do 6.º Ano responderam ao desafio e participaram ati-
vamente no National Geographic Summit Junior. Os investigadores 
Ricardo Rocha, Martini Panisi e Dominique Gonçalves explicaram, 
com histórias simples e impactantes, a importância de olharmos e de 
agirmos pelo futuro do nosso planeta.

Este evento reuniu exploradores e especialistas que percebem 
que a mudança é urgente, mas não impossível, e que acreditam que, 
quando atuamos juntos, podemos fazer mais. 

AConTECEu

Dia da Mãe  
O “Dia da Mãe” foi uma oportunidade para 

as crianças do Jardim de Infância convidarem 
as suas mães para uma visita ao Colégio e às 
suas salas. Foi uma manhã especial onde cele-
brámos os afetos e a família. 

Dia Escola Azul
Atividade de orientação levou 
os alunos do 9.º Ano ao Parque 
da Bela Vista 

No dia 6 de maio, convocá-
mos os alunos do 9.º Ano (tur-
mas B e C) a participarem numa 
aula de Educação Física dife-
rente. Focados na promoção 
do exercício físico e no desen-
volvimento de competências 
de interpretação e de trabalho 
em equipa, o desafio incluiu um 
pedy-paper e uma atividade de 
orientação no Parque da Bela 
Vista. Esta atividade permitiu 
realçar a importância da ati-
vidade física na prática de um 
estilo de vida saudável, assim 
como na prevenção de doenças 
crónicas e da obesidade.

https://www.instagram.com/p/Cdv0rEOsAGG/
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Peditório da Fundação Portuguesa de Cardiologia 
Dando continuidade ao envolvimento da nossa comunidade em 

ações de sensibilização, entre 23 e 31 de maio, promovemos no Co-
légio, o Peditório Nacional da Fundação Portuguesa de Cardiologia. 

Esta campanha de recolha de fundos decorreu nas instalações do 
Colégio e foi dinamizada pelos alunos junto de todos os colegas e 
restantes elementos da comunidade educativa. 

Os fundos angariados nesta ação são essenciais no desenvolvi-
mento das iniciativas de prevenção das doenças cardiovasculares, 
que continuam a ser a principal causa de morte em Portugal. 

operação nariz Vermelho, 1 de junho 
O Dia do Nariz Vermelho é celebrado no Dia Mundial da Criança, a 

1 de junho, e é uma iniciativa que promove a sensibilização dos mais 
novos para a importância da solidariedade social. 

É também uma forma de angariação de fundos, através da compra de 
produtos solidários, que revertem a favor da Operação Nariz Verme-
lho, fundamental para dar continuidade e permitir a sustentabilidade 
da sua missão que é assegurar a intervenção dos Doutores Palhaços na 
recuperação das crianças hospitalizadas, levando-lhes alegria e sorri-
sos e melhorando, assim, de forma muito significativa o seu bem-estar. 

Um estudo realizado em parceria com a Universidade do Minho 
demonstrou que 92% das crianças visitadas pelos Doutores Palhaços 
esquecem, por momentos, que estão num hospital e que, a par do 
bem-estar emocional, há um alívio da dor que resulta deste contacto. 

O Colégio “meteu o nariz” nesta campanha e um grupo de alunos 
voluntários venderam produtos solidários que ajudaram os Doutores 
Palhaços a continuar a receitar alegria às crianças. 

Agradecemos a todos os que contribuíram para ajudar a fazer a 
diferença.  

Missa de finalistas 12.º Ano 
Dia 30 de maio a comunidade Valsassina reuniu-se na Missa de 

Finalistas 12.º Ano. 
Prestámos uma homenagem aos finalistas e celebrámos as apren-

dizagens, os afetos e as vivências que marcaram, e marcam, o per-
curso destes alunos ao longo dos últimos anos nesta sua segunda 
casa. Foi uma oportunidade para reunir a família Valsassina e para 
evocar as memórias, os cheiros do espaço-Quinta, as brincadeiras e 
as relações de amizade que foram construídas desde cedo, e que dão 
sentido ao crescimento e experiências vividas e sentidas no Colégio. 

Jantar de finalistas 9.º Ano  
8 de junho foi dia de celebrar 

com os alunos do 9.º Ano, fina-
listas do 3.º Ciclo. O jantar de 
finalistas foi um momento de 
alegria e celebração, partilhado 
por alunos e professores. Ves-
tidos a rigor, emanando alegria 
e respirando notas musicais, 
os alunos dançaram e emba-
lados por palavras com alma 
proferiram discursos e desbra-
varam emoções. Foi uma noite 
em que vimos espelhados em 
todos os rostos sorrisos de es-
perança. Em setembro irão en-
contrar uma nova etapa no seu 
percurso académico: o início do 
Ensino Secundário. Desejamos 
muito sucesso a todos os nos-
sos alunos. 

dia Mundial da Criança 
Celebrámos o Dia Mundial da Criança, um dia cheio de alegria e 

brincadeiras. Foi também um dia para evocar a importância da defesa 
dos princípios que compõem a Declaração Universal dos Direitos das 
Crianças. No Valsassina fomentamos um desenvolvimento pessoal e 
emocional que valoriza o respeito pela identidade individual e o re-
conhecimento e aceitação das diferenças que caracterizam as nossas 
crianças.

Feira do livro solidária 
A equipa da Biblioteca, na semana de 24 a 30 novembro de 2021, 

lançou o apelo para a concretização de uma Feira do Livro Solidária. 
Pretendia-se promover a leitura, o gosto pelos livros, sensibilizar para 
a reutilização e, simultaneamente, fazer uma ação de solidariedade. 
Uma oportunidade para dar nova vida aos livros que temos em casa 
e que podem chegar a novos leitores e, desta forma, contribuir com 
uma pequena ajuda para uma instituição de caráter social da nossa 
freguesia. Foram angariados cerca de 500 livros e 1650 euros. No 
passado dia 24 de maio, os alunos Margarida Ribeiro, Francisco Cal-
deira, Catarina Vasconcelos e Tomás Moreira, juntamente com a pro-
fessora Carla Caldeira e com a coordenadora da Biblioteca/Centro de 
Recursos, Manuela Santos, foram entregar o valor angariado à Casa 
de São Vicente (IPSS de jovens e adultos com deficiência mental, mo-
tora e sensorial) onde foram recebidos pela Dra. Cristina Gomes, que 
apresentou os trabalhos ocupacionais que os jovens e adultos de-
senvolvem nesta instituição. Foi uma experiência muito gratificante.  

Agradecemos a todos os que contribuíram para esta causa.

Campanha solidária a favor da Associação Apoio à Vida  
A comunidade Valsassina mobilizou-se, uma vez mais, para uma 

campanha solidária a favor da instituição “Apoio à Vida”. 
Esta instituição, com a qual temos colaborado, acompanha, desde 

1999, grávidas em dificuldade oferecendo apoio social, psicológico e 
de inserção profissional. 

A campanha realizou-se entre os dias 11 e 27 de maio e permitiu a 
recolha de vários artigos que se destinaram aos bebés destas famí-
lias, como por exemplo: produtos de higiene; cremes muda-fraldas; 
fraldas; leite e papas.  

Agradecemos a solidariedade e apoio de todos.
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Campanha a favor da dovskapets, Associação de Prote-
ção e Defesa Animal

As turmas do 6.º Ano convocaram a comunidade Val-
sassina para mais uma campanha solidária. Desta vez, o 
objetivo foi ajudar uma Associação de Proteção e Defesa 
Animal, a Dovskapets.  

Na sequência de sessões dedicadas ao bem-estar ani-
mal, dinamizadas pela Dovskapets nas aulas da disciplina 
de Cidadania e Desenvolvimento, para todas as turmas do 
6.º Ano, os alunos organizaram uma campanha solidária, 
que se realizou entre 6 e 17 de junho. 

A Dovskapets é uma associação sem fins lucrativos de 
proteção e defesa animal, que opera desde setembro de 
2008. O seu trabalho visa ajudar animais errantes, aban-
donados e negligenciados. 

Esta campanha permitiu recolheu vários produtos, tais 
como: rações; areia para gatos; medicamentos; desparasi-
tantes e cobertores.

Comitiva do Valsassina esteve na Finlândia a participar 
na gala de entrega dos prémios do “The International 
StarT Education Award 2021” 

Entre 13 e 16 de junho uma comitiva do Valsassina cons-
tituída pelos professores Frederico Valsassina, João Dias e 
Mariana Marques, e pelos alunos Luís Henriques (9.º B), 
Sofia Varandas (9.º A) e Rita Alves (9.º A) estiveram na Fin-
lândia, onde participaram na Gala de entrega dos prémios 
do “The International StarT Education Award 2021”, um 
concurso promovido pela LUMA Centre Finland (rede de 
universidades de Ciência e Tecnologia da Finlândia). 

O projeto ValsaBio – Horta biológica, foi um dos pro-
jetos vencedores. Foi distinguido na categoria “Melhores 
Práticas educativas” como um dos melhores projetos in-
terdisciplinares inovadores e diferenciadores relacionados 
com uma aprendizagem baseada em trabalho de projeto.  

Além da apresentação do projeto, o programa para os 
alunos incluiu a visita a Helsínquia e a participação no 
StarT Camp, de cariz internacional e multidisciplinar, or-
ganizado pela Universidade de Helsínquia. De destacar a 
visita a um Parque Natural e ao Acelerador de Partículas.

julho
•  Atividades de tempos livres nas férias 
•  Jantar de finalistas 12.º Ano 
•  Viagem de finalistas 12.º Ano 

setembro
• Início do ano letivo 
•  Dia Europeu das Línguas 

novembro
•  ValsaMat 
•  Semana da Ciência e da Tecnologia 

dezembro
•  Publicação da edição n.º 81 da Gazeta Valsassina 
•  Exposição de trabalhos realizados ao longo do 1.º 

período 

Vai acontecer...

Voleibol 
No passado dia 14 de maio realizou-se, no Colégio São 

João de Brito, o torneio do campeonato distrital do des-
porto escolar. As equipas de Voleibol do Valsassina, no 
escalão de Infantis A, masculina e feminina, estiveram em 
destaque. Ficaram ambas em 3.º lugar. 

Por sua vez, a equipa feminina de Infantis B sagrou-se 
vice-campeã no campeonato distrital do desporto esco-
lar, numa prova que se realizou no dia 21 de maio, no 
Colégio São João de Brito. 

De realçar também a prestação da equipa de Iniciadas fe-
mininas, que conquistou o 1.º lugar no torneio organizado 
pela Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular, 
que teve lugar no Colégio Valsassina, no dia 28 de maio.  

ginástica 
A ginástica é uma modalidade dirigida aos alunos dos 

3 aos 18 anos, que visa o desenvolvimento de destrezas 
gímnicas essenciais e que pretende fomentar a coopera-
ção e o espírito de equipa. 

O 3.º período ficou marcado por uma fase de intensa 
participação da equipa de Ginástica do Colégio em vá-
rios saraus, sendo de destacar: Sarau Life Portugal (23 
de abril, Bombarral); Sarau Jubas (15 de maio, Sporting 
Clube de Portugal, Lisboa); Sarau Festigina (21 de maio, 
Montijo); Sarau Portela (27 de maio; Jardim da Portela); e 
Um dia na escola (4 de junho, Colégio Valsassina). 

Ténis 
O ténis é uma modalidade importante na formação 

dos nossos alunos não só pelo desenvolvimento físico 
e motor, mas também pelo desenvolvimento mental e 
pela promoção de uma postura de vida saudável criando 
hábitos desportivos que os vão acompanhando ao longo 
da vida. O 3.º período ficou marcado pela participação 
em várias provas, sendo de destacar: O aluno Salvador 
Cancela ficou em 4.º lugar, na categoria Infantis A, no 
campeonato distrital do desporto escolar. Na categoria 
Infantis B, o aluno Martin Canas ficou em 1.º lugar no 
campeonato distrital do desporto escolar. 

Na categoria Iniciados, o aluno Guilherme Matias, ficou 
em 2.º lugar no campeonato distrital do desporto escolar. 

O podcast Gazeta Valsassina reúne textos, criados por alunos do Colégio Valsassina em 
resposta a variados desafios, e constitui-se como uma comemoração da escrita, da leitura 
e da ilustração.

As vozes que escutamos são de alunos, familiares, professores, atores, encenadores, 
amigos, que aceitaram o convite para ler em voz alta, assumindo, assim, a função e os 
sentimentos das personagens.

Este conjunto de áudios é uma homenagem à leitura, à capacidade de compreender o 
mundo através da leitura, e às vozes e mãos que lhe dão corpo e a mantêm viva. 

CLIQUE… nas imagens e aceda às plataformas digitais!

https://open.spotify.com/show/63Vcb8XzEkRKM50yQLir6C
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjkyNTczNzA4NS9zb3VuZHMucnNz?sa=X&ved=2ahUKEwiGkYOjs4LvAhUX0YUKHdiLCfoQ9sEGegQIARAC
https://soundcloud.com/gazetavalsassina
https://podcasts.apple.com/pt/podcast/gazeta-valsassina/id1556492333


  Largo Frederico Valsassina, 1959-010 Lisboa    21 831 09 00

https://www.facebook.com/ColegioValsassina/
https://www.youtube.com/channel/UCfr7An9bWcBSoJUvSu2WurA
https://www.instagram.com/colegiovalsassina/
https://www.linkedin.com/company/col%C3%A9gio-valsassina/?originalSubdomain=pt
https://www.cvalsassina.pt/

