VOTO DE CONGRATULAÇÃO
Pelo meritório trabalho de décadas na área da educação
do Colégio de Santa Teresinha

O Colégio de Santa Teresinha comemorou os seus 50 anos, no passado dia 31 de
maio de 2017. A data foi assinalada com uma cerimónia que releva a importância da
construção deste edifício, situado na rua Pedro José de Ornelas. O colégio tem
presentemente 810 alunos, distribuídos pelos diversos níveis de ensino, que começam
no pré-escolar e prosseguem até ao 3º Ciclo.
Situado nos terrenos da antiga Quinta da Pena, é um digno herdeiro de uma
história de persistência e de itinerância, cujas raízes contam já com mais de um século
de história. Efetivamente, esta instituição de ensino privado é um verdadeiro hino à
persistência e à vontade inabalável de educar, visando, segundo a própria, «…ajudar e
apoiar o crescimento dos seus alunos a nível pessoal, intelectual, afetivo, moral e
religioso em ordem a um desenvolvimento integral onde cada um se sinta plenamente
realizado como pessoa…»
Foi em 1883 que a Irmã Maria de São Francisco Wilson fundou o colégio de St.
George's High School, que funcionou no edifício do atual Museu Municipal à rua da
Mouraria e calçada de Santa Clara, embrião daquele que viria a ser mais tarde o Colégio
de Santa Teresinha - ali funcionou durante 38 anos. A 7 de outubro de 1929, mudou-se
para quinta das Rosas, na rua do Carmo. Este colégio foi batizado de Santa Teresinha
devido à devoção que o povo tinha por Santa Teresinha do Menino Jesus, canonizada
em 1925 pelo Papa Pio XI. A itinerância ainda não havia terminado e o colégio mudouse para a rua do Seminário, ao que se seguiu a passagem pela Quinta das Tangerinas em
Santa Luzia, onde permaneceu durante 27 anos.
Nas últimas cinco décadas, o prédio da Rua Pedro José de Ornelas impõe-se com
os seus cinco pisos, quatro dos quais destinados ao ensino, ficando o último reservado
aos serviços da Comunidade das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias. O
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edifício tem sofrido melhoramentos ao longo dos anos, refletindo a procura e a
qualidade do ensino, pretendidas pela instituição, de forma a nunca defraudar a
principal missão que é a de educar integralmente, visando a formação de cidadãos
plenos.
Como se sabe, cabe ao Estado português garantir o acesso a um ensino de
qualidade a todos os cidadãos portugueses e, sendo o Colégio de Santa Teresinha um
colégio privado, não impede que se reconheça, no seu longo historial, os caminhos de
qualidade, pelos quais sempre se pautou, no que concerne a uma educação e ensino de
qualidade, respondendo em tempo às necessidades educativas quando o próprio Estado
não estava em condições de as facultar. Por outro lado, é também uma forma de
reconhecer o trabalho de todos os docentes e auxiliares educativos que exerceram e
exercem no colégio as suas funções profissionais.
Pelo exposto e relevando o importante papel que tem desempenhado na
educação de sucessivas gerações, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da
Madeira no âmbito das suas funções e atribuições aprova este voto de congratulação
pelos 50 anos do Colégio de Santa Teresinha, desejando que prossiga com o mesmo
empenho e qualidade na nobre missão de ensinar e formar.
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