
COLÉGIO DA BAFUREIRA 1910-2010
CEM ANOS A ENSINAR



FICHA TÉCNICA

Concepção
Câmara Municipal de Cascais
Departamento de Cultura | Divisão de Bibliotecas e Arquivos | Arquivo Histórico Municipal
Departamento de Comunicação | Divisão de Comunicação e Relações Públicas
Colégio da Bafureira

Coordenação
António Carvalho
Paula Saraiva

Investigação, textos e selecção de imagens
Olga Bettencourt
João Miguel Henriques

Catalogação
João Miguel Henriques
Mafalda Martinho
Olga Bettencourt
Cristina Bruno

Revisão bibliográfica
Maria Cristina Neves
Maria Manuela Maio

Colaboração
Jorge Guerra dos Reis Guedes

Apoio
Gabriela Vilar Martins
Salvador Fernandes
Espaço Memória dos Exílios

Design
Ana Pinheiro

Imagens
Arquivo Histórico Municipal de Cascais [AHMC]
Colégio da Bafureira [CBAF]
Colecção José Santos Fernandes [CJSF]
Colecção Engenheiro Jorge Guedes [CEJG]

Impressão
Peres-Soctip – Indústrias Gráficas, S.A.

Tiragem
1000 exemplares

ISBN
978-972-637-238-7

Depósito Legal
A colocar na gráfica

Agradecimentos
Ana Novita Teixeira Pestana Reis 
Ana Sousa
Carlos Paixão
Fátima Cruz
Fernanda Noémia Rosa de Andrade Pessanha 
Graciete Marques
José Minhós dos Reis
Maria Cláudia Santiago Centeno Amaral
Mário Cunha Rosa 



COLÉGIO DA BAFUREIRA 1910-2010
CEM ANOS A ENSINAR



CAPA: Carruagem defronte do Colégio da Bafureira, junto à praia [AHMC/AEMP-CBAF/B/010/196]



ÍNDICE

APRESENTAÇÃO_______________________________7

O NASCIMENTO DO COLÉGIO DA BAFUREIRA PAREDE, 1910-1930_____13

DA AFIRMAÇÃO À MODERNIDADE 1930-2010______________65

TESTEMUNHOS DE ANTIGOS ALUNOS__________________129

COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO____________________145

FONTES E BIBLIOGRAFIA_________________________ 151

INVENTÁRIO E CATÁLOGO SUMÁRIOS___________________157





�

Cem anos ao serviço do ensino é algo de que poucos se podem orgulhar. Ao longo de um século, 

o Colégio da Bafureira e todos quantos nele trabalharam formaram gerações, transmitiram saber, 

conhecimento e, sobretudo, valores e princípios. Deixaram inscrito, em cada aluno, o traço inestimável 

da memória da sua escola.

A educação de qualidade é semente de futuro, pilar essencial da formação humana. Por isso mesmo, 

deve estar primordialmente associada a um esforço de descoberta, estímulo e crescimento dos talentos 

e das potencialidades de cada criança e jovem. A educação é projecto formativo, mas também ideal de 

justiça, devendo apoiar aqueles que têm menos condições, na senda de uma igualdade de oportunidades 

que se quer autêntica e efectiva.

A inclusão e desenvolvimento são condições fundamentais para que cada ser humano assuma e 

reconheça o papel insubstituível que lhe cabe desempenhar numa sociedade que aspira a ser mais justa 

e, por isso, mais coesa. É através da escola, com o apoio das famílias e da comunidade envolvente, que 

se abre a porta de acesso para a realização pessoal e profissional de cada um. É através da escola que 

se lançam os alicerces de uma sociedade melhor.

Por ocasião do seu centésimo aniversário, felicito o Colégio da Bafureira, fazendo votos para que prossiga, 

com muito sucesso, a admirável obra que tem desenvolvido no campo do ensino. 

Lisboa, 1 de Outubro de 2010

 

 O Presidente da República 

Aníbal Cavaco Silva
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Compartilhando o espírito das comemorações nacionais do Centenário da Implantação da República 

em Portugal, a Câmara Municipal de Cascais associa-se a esta efeméride com um vasto programa 

cultural, que é pontuado com a edição desta obra dedicada à história da mais antiga instituição escolar 

em actividade no concelho. O Colégio da Bafureira, fundado precisamente em 1910, constitui parte 

inequívoca do passado do concelho de Cascais, acompanhando cem anos de acontecimentos que 

marcaram a história recente do nosso país.

A parceria com o Colégio da Bafureira neste domínio foi oficialmente entabulada a 25 de Janeiro de 

2010, na sequência do depósito do arquivo do prestigiado estabelecimento de ensino no Arquivo Histórico 

Municipal de Cascais, no âmbito do Programa de Recuperação de Arquivos e Documentos de Interesse 

Municipal. A documentação – que se reproduz parcialmente no catálogo que integra este livro – foi desde 

logo objecto de tratamento arquivístico, tendo-se procedido à sua classificação, reinstalação, descrição e 

digitalização, com vista a disponibilizar novas informações a todos os interessados pela história local. 

A escola constitui um marco insofismável da nossa vida. Reflecte-se no nosso quotidiano subtilmente, 

qual cordão umbilical invisível, transmitindo ensinamentos aos filhos e aos netos, por se tratar de uma 

cultura de saberes geracionais, em gestos, hábitos e práticas. Além da família é, pois, à escola – cujo 

poder e influência determina tantas vezes as escolhas futuras – que devemos a nossa formação como 

indivíduos e cidadãos.

Por isso, muito para lá da memória nostálgica, este livro procura traduzir a relevância da actividade do 

Colégio da Bafureira, ao propiciar as ferramentas necessárias para a formação de gerações de jovens, 

rumo ao conhecimento e ao saber. O lema Lux in Tenebris resume magistralmente a pedagogia que 

presidia à vocação inusitada da sua fundadora, D. Júlia Margarida dos Reis Guedes, sempre apoiada 

pelos professores e colaboradores de grande competência e vocação de que soube rodear-se e que, tal 

como ela, exerceram um verdadeiro sacerdócio ao serviço do ensino.

Com efeito, esta escola nasceu da vontade e determinação da sua directora, mãe estremosíssima que se 

radicou na Parede ainda antes da implantação da República, para tratamento dos filhos. Dotada de uma 

formação e cultura invulgares para a sua época, gizou um projecto educativo para o Colégio, imprimindo-lhe 

um cunho pessoal único na abrangência dos cursos, aliados a sólidos princípios morais que proporcionavam 

conhecimentos multifacetados, que iam das letras e números às pautas de música, canto e dança.

A história relatada nestas páginas surge no momento em que novos desafios se colocam à autarquia no 

domínio da educação, num tempo em que a sociedade da informação e conhecimento são o motor do 

progresso que a Câmara Municipal de Cascais promove, não deixando porém de perpetuar a memória 

de uma instituição que constitui parte relevante da nossa identidade colectiva.

Cascais, 1 de Outubro de 2010

António d’Orey Capucho

Presidente da Câmara Municipal de Cascais
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Como foi isso possível?

Nós que vivemos no tempo do «usa e deita fora», do «stress», temos dificuldade em imaginar, em sentir 

como foi que se conseguiu ensinar, sem interrupções, durante um século: sobreviver aos primeiros anos 

da República, suportar todas as provações que as guerras mundiais originaram no nosso País, tremer 

mas não cair com a Revolução dos Cravos e ser hoje um Colégio de excelência e uma referência no 

panorama do ensino em Portugal.

Este livro explica-nos como isso foi possível e honra os autores que nos enriqueceram com o seu 

excelente trabalho de investigação e compilação das provas desse passado glorioso.

Com esta obra é conferido o devido relevo ao Colégio da Bafureira na história do concelho de Cascais 

e, em particular, na sua freguesia da Parede, contribuindo para a entrada desta instituição no número 

daquelas que pelos seus feitos «se vão da lei da morte libertando». 

Aconteça o que acontecer, o Colégio da Bafureira nunca mais será esquecido – Faz parte da história.

E nós, geração actual?

Compete-nos – Direcção, Professores, Alunos e Funcionários  – continuar a erguer bem alto o facho da «lux in 

tenebris» para que a Sabedoria e o Conhecimento iluminem as gerações futuras do Colégio, complementando 

a Família, com rigor e exigência na aquisição dos conhecimentos e da prática dos valores morais e éticos, 

sempre solidários.

Assegurando espírito aberto à mudança, manter-nos-emos flexíveis e inovadores enquanto agentes de 

educação e cultura.

Depois de nós, outros e outros virão – O futuro a Deus pertence – mas para muitos o Colégio da 

Bafureira, com as suas lutas, as suas vitórias e derrotas, permanecerá eternamente.

Cascais, 1 de Outubro de 2010

José Minhós dos Reis

Director Pedagógico do Colégio da Bafureira


