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Queen Elizabeth’s SchoolEspecial Ensino

Com um legado de sucesso e 
um futuro promissor, o Co-
légio comemora 80 anos e a 
Fundação Denise Lester as-
sinala, igualmente, um mar-
co importante na sua história, 
ao celebrar 50 anos. A Queen 
Elizabeth’s School está a orga-
nizar um evento memorável pa-
ra comemorar estas efemérides, 
em janeiro. Neste sentido, quais 
as iniciativas previstas para es-
ta festa?  
O Conselho de Administração da 
Fundação Denise Lester está a or-
ganizar uma cerimónia comemo-
rativa do cinquentenário da Fun-
dação e do octogésimo aniversário 
da Queen Elizabeth’s School, cujo 
início da sua atividade educativa 
remonta a 3 de novembro de 1935. 
Este evento terá lugar na Aula Mag-
na da Universidade de Lisboa, no 
dia 31 de janeiro de 2016, sendo nes-
te apresentada uma resenha histó-
rica dos marcos importantes na vi-
da desta Instituição, desde a cria-
ção da Queen Elizabeth’s School 
até à atualidade, fazendo alusão a 
algumas notas biográficas sobre a 
Fundadora, Miss Margaret Denise 
Eileen Lester, O.B.E. (Order of the 
British Empire), à doação que es-
ta fez em vida do estabelecimento 
de ensino de que era proprietária 
a uma Fundação portadora do seu 
nome. Esta Fundação foi instituída 
com a finalidade de dar continui-
dade à sua obra após o seu desapa-
recimento. Os estatutos da Funda-
ção Denise Lester foram aprovados 
por despacho do Ministério da Edu-
cação Nacional no dia 18 de feverei-

80 anos de excelência  
académica e de promoção  
do diálogo intercultural

No dia 31 de janeiro de 2016, 
a Aula Magna da Universi-
dade de Lisboa receberá a 
cerimónia comemorativa 
do cinquentenário da 
Fundação Denise Lester e 
do octogésimo aniversário 
da Queen Elizabeth’s School. 
Nesta festa comemorativa 
pretende-se homena-
gear a Fundadora desta 
Instituição, Miss Denise 
Lester, O.B.E., e primeira 
Presidente do Conselho de 
Administração da Fundação 
que criou, assim como o 
segundo Presidente do 
Conselho de Administração, 
Senhor Dr. Joaquim 
Pedro de Oliveira Martins 
e o Vogal Senhor Major 
Michael William Stilwell, 
C.B.E. Este será, certamente, 
um momento em que a 
emoção se evidenciará no 
rosto de toda a comunidade 
educativa e de todos aqueles 
que assistem, diariamente, 
à excelência do ensino 
ministrado por Instituição 
bilingue. Em entrevista 
ao ExLibris®, Maria da 
Conceição Oliveira Martins, 
atual diretora, tece um 
breve retrato da evolução da 
Instituição, evidenciando a 
sua dinâmica. 

ro de 1965, tendo estes sofrido uma 
alteração em 1976 pelo Despacho 
n.º 143/76 de Sua Exa. o Ministro 
da Educação e Investigação Cien-
tífica e a última alteração em mar-
ço de 2015, pelo ofício n.º 617/DA-
JD/2015 de Sua Exa, o Ministro da 
Presidência e dos Assuntos Parla-
mentares.

Constitui objeto da Fundação 
Denise Lester, desde a sua origem, 
o ensino primário e da Língua In-
glesa a crianças de ambos os sexos, 
entre os quatro e os 12 anos de ida-
de, sendo esse ensino, com um li-
mite de 5% sobre a frequência es-
colar, extensivo a crianças diminu-
ídas fisicamente, que terão as suas 
aulas em conjunto com as restan-
tes; prosseguir quaisquer outros 
fins de natureza educativa, cultu-
ral e de solidariedade social; coo-
perar com a Embaixada Britânica 
em Portugal e seus Serviços Cultu-
rais, em projetos e iniciativas nes-
tas áreas.

A Fundação manterá a Queen 
Elizabeth’s School, de acordo com o 
espírito com que foi criada, procu-
rando sempre observar os progra-
mas do ensino vigente nas escolas 
britânicas, o culto da amizade luso-

-britânica e honrar as bandeiras dos 
dois países, que deverão ser haste-
adas, a par, em todos os dias e atos 
solenes da história dos dois países. 
Com a última alteração estatutária, 
passaram a fazer parte do objeto 
da referida Fundação as valências 
de Creche, educação Pré-escolar e 
1º Ciclo do Ensino Básico. Quanto 
aos 2º e 3º Ciclos do Ensino Bási-
co e Secundário, prevê-se a possi-
bilidade de expansão para estes ní-
veis de ensino, se a rentabilização 
dos meios financeiros da Fundação 
assim o permitirem, o Conselho de 
Administração o entender e a enti-
dade competente o autorizar.

A Fundação Denise Lester foi ins-
tituída como pessoa coletiva de di-
reito privado de utilidade pública 
administrativa, tendo Miss Deni-
se Lester, O.B.E., após a doação do 
património da Escola a esta Insti-
tuição, ficado, por direito próprio, 
Presidente do Conselho de Admi-
nistração, com a função de desig-
nar os restantes Vogais, que não po-
deriam, contudo, exercer os seus 
cargos sem a prévia aprovação do 
Ministério da Educação Nacional. 
Uma vez falecida a Fundadora, em 
18 de junho de 1982, sucedeu-lhe, 
no lugar de Presidente do Conse-
lho de Administração, o Vogal des-
se Conselho, o Senhor Dr. Joaquim 
Pedro Benthein de Noronha Morais 

Miss Margaret Denise Eileen Lester,  
O.B.E. (Order of the British Empire)

Três primeiros alunos: Miguel Abcassis,  
Titá Pinto Basto e Isabel Costa Duarte

Serge, Frederik e Clara Van Pallandt

Pinto de Oliveira Martins, o qual foi 
eleito por unanimidade e esteve à 
frente desta Fundação até 8 de de-
zembro de 2011, data em que sofreu 
um fatal acidente de viação.                                                                                                                                         

Nesta festa comemorativa pre-
tende-se uma homenagem póstu-
ma à Fundadora desta Instituição, 
Miss Denise Lester, O.B.E. e primei-
ra Presidente do Conselho de Ad-
ministração da Fundação que criou, 
assim como o segundo Presidente 
do Conselho de Administração, Se-
nhor Dr. Joaquim Pedro de Oliveira 
Martins e o Vogal Senhor Major Mi-
chael William Stilwell, C.B.E. (Com-
mander of the Most Excellent Order 
of the British Empire), M.C. (Milita-
ry Cross). Por esta ocasião, também 
serão apresentados à comunidade 
escolar os novos membros dos ór-
gãos sociais da Fundação Denise 
Lester.                                                                                                                                

O desfecho desta cerimónia cul-
minará com a interpretação, pelos 
alunos da Queen Elizabeth’s School, 
do musical «Alice», adaptado por 
Mark e Helen Jonhson do clássico 
infantil britânico «Alice’s Adventu-
res in Wonderland», de Lewis Car-
roll, no ano comemorativo do 150º 
aniversário do lançamento desta 
obra. No dia da festa, no átrio da 
Aula Magna, estará em exposição 
uma mostra de trabalhos realiza-
dos pelos alunos, alusivos a algu-
mas tradições anglo-saxónicas que 
fazem parte da cultura desta Esco-
la bilingue desde o seu início, com 
especial destaque: Queen Elizabe-
th II longest-reigning UK monarch; 
Guy Fawkes - Gunpowder Plot; Re-
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membrance - Poppy Appeal; a cele-
bração do Ano Extraordinário Ju-
bilar da Misericórdia, um Ano San-
to que foi proclamado, no Vaticano, 
pelo Papa Francisco e teve início no 
dia 8 de dezembro, dia da Imacu-
lada Conceição e que se prolonga-
rá até dia 20 de novembro de 2016, 
com a Solenidade de Nosso Senhor 
Jesus Cristo; os 800 anos da assina-
tura da Magna Carta, que remonta 
a 1215, cuja digressão mundial pas-
sou por sete países, tendo sido Por-
tugal contemplado, atendendo à 
importância da aliança Luso-Britâ-
nica, a mais antiga aliança do mun-
do e o St. George’s Day.

Sendo a Queen Elizabeth’s Scho-
ol uma Escola Católica, a abertu-
ra deste Jubileu Extraordinário 
tem um significado especial, uma 
vez que acontece no quinquagési-
mo aniversário do encerramento 
do Concílio Vaticano II que ocor-
reu em 1965, ano da instituição da 
Fundação Denise Lester. Este Ano 
Santo será uma oportunidade para 
aprofundar a Fé num compromisso 
renovado do Testemunho Cristão.                                                       

O National Service of Remem-
brance afirma-se como um 
marco importante na História 
da nação britânica, prestando 
homenagem a todos os comba-
tentes de guerra que tenham fi-
cado feridos ou perdido a vi-

Dr. Joaquim Pedro de Oliveira Martins e Major Michael Stilwell

Dr. Joaquim Pedro de Oliveira Martins, Dr. Júlio Gião Marques, Major Michael Stilwell,  
1º aluno do Colégio, Miguel Abecassis, Dra. Conceição de Oliveira Martins (da esq. para a dir.)  

11 a 14 de janeiro de 2007 Realizou-se o 9° Encontro Nacional de Fundações, o qual teve como tema de 
fundo as “Fundações: Ética e Cidadania”, que contou com o apoio da Comissão Europeia, no âmbito do 
programa de “Promoção da Cidadania Europeia Ativa”.

da em serviço. Com efeito, qual 
a importância desta comemo-
ração para a Queen Elizabeth’s 
School e de que forma foi assi-
nalada este ano? 
No passado mês de novembro, a 
Queen Elizabeth’s School comple-
tou os seus 80 anos de existência; 
e, como vem sendo tradição des-
de longa data, associou-se à Royal 

British Legion, da qual Miss Denise 
Lester, O.B.E. era membro honorá-
rio, para ajudar os combatentes de 
guerra que ficaram feridos ou as fa-
mílias daqueles que tenham perdi-
do a vida em serviço da nação bri-
tânica, efetuando um peditório que 
reverte a seu favor - Poppy Appeal. 
A Royal British Legion foi criada em 
1921 e, desde então, trabalha para 
ajudar os ex-combatentes e suas fa-
mílias. O primeiro peditório do Po-
ppy Appeal teve lugar, nesse ano, 
no dia 11 de novembro.                                                                                                                                     

A papoila foi escolhida como o 
símbolo nacional britânico para 
assinalar o fim da Primeira Guer-
ra Mundial, o dia do Armistício. O 
dia 11 de novembro de 1918 tornou-

-se, desde então, um dia de home-
nagem aos combatentes. A partir 
dessa data, em muitas partes do 
mundo, há a tradição de se fazer 

um silêncio de dois minutos às 11 
horas, do dia 11, do mês 11 do ca-
lendário em memória de todos os 
mortos em combate.«The Two Mi-
nute Silence, held each year at the 
eleventh hour of the eleventh day of 
the eleventh month, marks the end 
of the First World War. It is a day 
to remember and honour those who 
have paid the price for our freedom, 
then and now». (in www.britishle-
gion.org.uk).

Para assinalar o Remembran-
ce Day, a Queen Elizabeth’s Scho-
ol foi visitada por um membro do 
Royal Hospital Chelsea, Staff Ser-
geant Peter Waddington, soldado 
da Artilharia Real, e pelo Coman-
dante Ronald Goddard, AFC (Air 
Force Cross), da Royal Navy, mem-
bro honorário da British Legion. O 
Remembrance Sunday assinala-se, 
todos os anos, no segundo domin-
go do mês de novembro. É um dia 
em que todo o Reino Unido se une 
para homenagear os que se sacrifi-
caram para assegurar e defender a 
liberdade do seu País. A comemo-
ração deste dia faz parte da heran-
ça cultural britânica e é considera-
do um evento nacional.

O Conselho de Administração da 
Fundação Denise Lester, a Direção 
e um grupo de alunos da Queen 
Elizabeth’s School foram convida-
dos pela British Legion para toma-
rem parte do Remembrance Sun-
day que teve lugar na Igreja de São 
Jorge, sita no Cemitério dos Ingle-
ses, bem como para irem a uma re-
ceção na residência oficial de Sua 
Excelência, a Embaixadora de Sua 
Majestade, a Rainha Isabel II, Kirs-
ty Isobel Hayes, convite esse que 
muito os honrou.

A Queen Elizabeth’s School te-
ve o privilégio de receber Sua Ex-
celência, a Cônsul do Reino Uni-
do em Portugal, Simona Demuro e 
de um representante em Portugal, 
da Royal British Legion, Mr. Ma-
rk Hanmer, dia 10 de dezembro de 
2015, como forma de reconheci-
mento pelas verbas recolhidas pe-
lo Poppy Appeal realizado neste es-
tabelecimento de ensino, assim co-
mo nesse mesmo dia recebeu um 
postal escrito pelo Royal Pensio-
ner Peter Waddington a agradecer 
a hospitalidade com que foi recebi-
do na visita a esta Escola.
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Remembrance Sunday, Lisboa, 8 de novembro de 2015

A Queen Elizabeth’s School foi convidada pela Embaixada Britânica, no âmbito da visita de Estado de Suas 
Altezas Reais, o Príncipe de Gales e a Duquesa da Cornualha, a levar os seus alunos finalistas a assistir a 
uma apresentação do cavalo Lusitano na Sociedade Hípica Portuguesa, no dia 29 de Março de 2011.

Visita de SAR a Princesa Laurentien van Oranje, no dia 2 de maio de 2012, para a realização de um 
workshop sobre o livro da Sua autoria “Mr. Finney e o Mundo de Pernas para o Ar”. 

Gala dos 75 anos


