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“Atlas da Arquitectura Escolar em Portugal _ Educação, 
Património e Desafios”  
Apresentação do Projecto de Investigação

Alexandra Alegre e Teresa Heitor

Apresentação

Atlas da Arquitectura Escolar em Portugal – Educação, Património, Desafios (ASAP_EHC) é 
um projecto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e 
desenvolvido entre Junho de 2016 e Novembro de 2019 por uma equipa de investigadores 
de diferentes centros de investigação portugueses e de distintas áreas disciplinares1. Pretende 
contribuir para o estudo da arquitectura escolar em Portugal centrando a investigação nos 
edifícios destinados ao ensino secundário (liceus e escolas técnicas) e de ensino médio2, 
promovidos sob iniciativa pública e construídos entre o final do século XIX e o início dos 
anos 1970, data a partir da qual se assistiu a uma alteração da política educativa em Portugal. 

1 Membros da equipa de Investigação e centros de investigação: Alexandra Alegre (investigadora responsável), Teresa 
Heitor, Ana Tostões, Francisco Teixeira Bastos, Patrícia Lourenço e António Gago (CITUA/CERIS, Instituto Superior Técnico, 
Universidade de Lisboa); Áurea Adão (Instituto da Educação, Universidade de Lisboa); João Paulo Martins (Centro de 
Investigação em Arquitectura, Urbanismo e Design, Faculdade de Arquitectura); Gonçalo Canto Moniz (Centro de Estudos 
Sociais, Universidade de Coimbra), Carolina Ferreira(Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra). Bolseiros: 
Maria Bacharel (doutoramento), Ana Fernandes (mestre) e Pedro Borges (licenciado). Consultores: Justino Magalhães 
(Instituto da Educação, Universidade de Lisboa); Catherine Burke (University of Cambridge), e Mark Dudek (Mark Dudek 
Associates, Architecture, Building and Research).
2 Em Portugal, o ensino médio correspondia a um nível superior do ensino técnico profissional. Dividia-se em ensino 
médio industrial, comercial, agrícola e escolas de enfermagem e de magistério primário. Foi definitivamente extinto em 
1986 com a entrada em vigor da Lei de Bases do Sistema Educativa. Lei n.º 46/86. de 14 de Outubro.
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A investigação foi desenvolvida com o apoio do Núcleo de Arquivo Técnico de Construções 
Escolares da Secretaria-Geral da Educação e Ciência (NATCE–SGEC), instituição 
participante do projecto, que tem à sua guarda importante documentação relativa ao 
processo de produção (concepção e construção) de edifícios escolares em Portugal.

Como premissa a investigação privilegiou uma abordagem multidisciplinar. Com enfoque 
principal na área disciplinar da arquitectura, os objectivos deste projecto foram vários e de 
distintas dimensões e significados. Em primeiro lugar, pretendeu reconhecer a identidade 
da arquitectura escolar em Portugal, em aspectos de natureza programática, estética e 
técnica, procurando compreender as suas especificidades, evolução, influências e aspectos 
inovadores, e identificar promotores e autores, tendências e momentos-chave na sua 
transformação, a partir de duas abordagens distintas: i) estudo da documentação e processos 
relativos aos edifícios escolares em estudo disponíveis no Núcleo de Arquivo Técnico de 
Construções Escolares, da Secretaria-Geral da Educação e Ciência, complementado com 
informação e documentação recolhida em arquivos, bibliotecas, espólios, etc.; ii) estudo 
comparativo com o contexto internacional, em particular com a produção na Europa e 
na América do Norte, identificando influências, convergências e divergências, permitindo 
aferir o grau de autonomia do processo de produção em Portugal. Este confronto contribui 
para a identificação das especificidades deste processo, da sua identidade arquitectónica, 
urbanística e construtiva, das práticas educativas associadas, e da influência para a concepção 
e produção de edifícios escolares noutros contextos geográficos.

Neste âmbito, procurou-se identificar as relações existentes entre os ideais políticos, as 
políticas públicas de educação, as preocupações sociais e económicas e o seu impacto no 
processo de produção de edifícios escolares, bem como, identificar os principais protagonistas 
deste processo. Paralelamente, pretendeu-se facultar o acesso público à documentação 
existente no NATCE–SGEC (tratada e digitalizada no âmbito da investigação) através de 
uma plataforma on-line que permitisse a realização de futuras pesquisas segundo distintos 
critérios de busca3.

Com estes objectivos, esta investigação ambiciona contribuir para uma maior 
consciencialização do legado arquitectónico e patrimonial constituído pelo conjunto de 
edifícios escolares em Portugal através do reconhecimento da sua identidade, valores e 
significados culturais, e da identificação do seu potencial, constrangimentos, fragilidades e 
grau de resiliência.

Por fim, a investigação pretende também apoiar o debate sobre o contributo da arquitectura 
escolar para a educação do século XXI alertando para a relevância do cruzamento e 
a incorporação de conhecimento de diferentes áreas disciplinares na concepção de 
edifícios escolares, bem como para o valor e significado da arquitectura na resposta aos 
desafios de natureza educativa, urbana, social, técnica, tecnológica, de segurança e conforto, 
sustentabilidade, acessibilidade e inclusão.

3  http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt
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O tema da arquitectura escolar é debatido internacionalmente desde o século XIX 
coincidindo com o reconhecimento da sua autonomia enquanto edifício público, 
consequência da imposição do ensino obrigatório e gratuito, em diferentes momentos 
e geografias, ou conforme afirma Barroso (2001, 63), com «a criação, estruturação e 
regulamentação dos sistemas públicos nacionais de ensino sob o impulso ou égide do 
Estado». É também nesse século que se iniciam as primeiras experiências de projecto e 
construção de edifícios escolares, prolongando-se ao longo de todo o século XX (Adão 
1982). Objecto de debate nos campos da arquitectura, da educação e das preocupações 
higiénico-sanitárias da época, impulsionada por arquitectos, educadores e médicos, a 
arquitectura escolar estabeleceu-se como campo de pesquisa autónomo reconhecendo o 
seu contributo para a configuração de espaços e lugares, e para a definição de uma cultura 
de escola (Viñao Frago 1993-94).

Portugal juntou-se ao debate internacional entre o final do século XIX e o início do século 
XX, salientando a urgência de construção de edifícios escolares destinados ao ensino 
secundário, centrando a discussão a nível político e das condições higiénico-sanitárias do 
espaço escolar. Contudo, as publicações no campo da arquitectura escolar em Portugal 
são escassas e correspondem, na maioria das vezes, a artigos publicados em revistas, 
catálogos ou documentação técnica. Na transição para o século XXI, surgem os primeiros 
estudos no campo da história da educação (Marques 1999, Silva 2002, Nóvoa 2003) e da 
arquitectura (Moniz 2007, Alegre 2012) que contribuíram para o início da sistematização do 
conhecimento sobre o desenvolvimento, evolução e transformação da arquitectura escolar 
destinada a edifícios secundários em Portugal. 

Dois projectos de investigação financiados pela FCT entre 2007 e 2009, “Espaços de 
Aprendizagem em Portugal. Edifícios escolares destinados ao 2º e 3º ciclo do ensino 
básico e ensino secundário”, e entre 2010 e 2013, “In Learning. Projectar Ambientes de 
Aprendizagem Activos”, ambos coordenados por Teresa Heitor, iniciaram a prática de 
investigação da arquitectura escolar no campo disciplinar da arquitectura em Portugal. No 
âmbito dos projectos de investigação na área da arquitectura, acrescentam-se os projectos 
“EWV Visões Cruzadas dos Mundos: Arquitectura Moderna na África Lusófona (1943-
74)” coordenado por Ana Tostões, e “África: Visões do Gabinete de Urbanização Colonial 
1944-1974” coordenado por Ana Vaz Milheiro que contribuíram para o conhecimento 
da influência da arquitectura produzida em Portugal em África (Angola e Moçambique), 
com informação relativa à arquitectura escolar ; “Móveis Modernos. A actividade da 
Comissão para Aquisição de Mobiliário no âmbito da Direcção-Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais. 1940-1980” coordenado por João Paulo Martins, em que é feito o 
enquadramento da concepção e construção de mobiliário escolar no campo mais vasto do 
mobiliário produzido para edifícios públicos em Portugal. Na área da educação, refere-se o 
projecto “Atlas- Repertório dos Municípios na Educação e na Cultura em Portugal (1820-
1986)” coordenado por Justino Magalhães, como um importante repositório que pretende 
inventariar e reconstituir a oferta educativa e cultural de iniciativa municipal (Adão e Justino 
2013). Também o Programa de Modernização das Escolas Secundárias, iniciado em 2007, 
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abriu a discussão a um público mais vasto, incluindo arquitectos, educadores e académicos, 
e estimulou a publicação de trabalhos direccionadas para a reabilitação do espaço escolar 
(Heitor 2010, 2011; Blyth et al. 2012). 

Apesar destes contributos, são ainda escassos estudos detalhados, multidisciplinares e 
realizados de modo contínuo e em estreita colaboração com as entidades responsáveis 
pelo processo de produção de edifícios escolares em Portugal, quando comparados, a 
nível internacional, com a dimensão da investigação produzida bem como com o número 
crescente de investigadores e arquitectos dedicados a este tema. Paralelamente, é também 
reduzida a disponibilização pública, acessível online, de informação de arquivo relativa a 
estes processos. 

A documentação existente no NATCE–SGEC, constituída por processos de projecto e 
obra, fotografias, documentação variada, relatórios, espólios e publicações, constitui um 
importante recurso para o conhecimento e a sistematização da arquitectura escolar em 
Portugal, em diferentes domínios do conhecimento e, de um modo mais abrangente, para a 
história da educação em Portugal. Reconhecendo o seu valor e significado e impulsionando 
simultaneamente a necessária salvaguarda e visibilidade pública, a presente investigação 
recorreu a esta documentação identificando, tratando e sistematizando a informação 
existente. 

A primeira fase da investigação centrou-se no estudo da documentação existente em 
arquivo e na concepção de uma plataforma online de acesso público para disseminação do 
material analisado. Envolveu a identificação, estudo, classificação e digitalização do material 
de arquivo existente no NATCE–SGEC, considerado relevante para os objectivos do 
projecto  Paralelamente procedeu-se ao mapeamento e à georreferenciação dos edifícios 
escolares em estudo. 

A necessidade de complementar esta informação exigiu a pesquisa de informação adicional, 
a nível nacional, em outros arquivos, bibliotecas e espólios4, a realização de entrevistas a 
diferentes actores que participaram no processo de produção de edifícios escolares, e 
a realização de trabalho de campo num conjunto de escolas. Neste âmbito, efectuaram-
se ainda pesquisas a nível internacional, nomeadamente a nível da principal produção 
bibliográfica sobre o tema em estudo e em arquivos digitais disponíveis online. 

Toda a informação recolhida e digitalizada na fase anterior foi inserida numa base de dados, 

4 Em particular, referem-se a Biblioteca e o Arquivo Histórico do Ministério de Obras Públicas (integrado na Direcção 
de Serviços de Documentação, Comunicação e Relações Públicas da Secretaria-Geral da Economia), o Arquivo do Forte 
de Sacavém da Direcção Geral e Monumentos Nacionais, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, o Arquivo Fotográfico 
da Câmara Municipal de Lisboa, a Biblioteca Nacional de Portugal, a Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, 
a Biblioteca e Centro de Documentação da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, a Biblioteca da Ordem 
dos Arquitectos, a Biblioteca do Ministério da Educação, o Arquivo da Parque Escolar, a Biblioteca do Departamento de 
Engenharia Civil e Arquitectura do Instituto Superior Técnico, o Arquivo Histórico e Biblioteca da Fundação António 
Quadros, e várias bibliotecas e arquivos de escolas secundárias. Foram ainda consultados os espólios dos arquitectos 
Manuel Tainha e Cristino da Silva (Fundação Calouste Gulbenkian), Cottinelli Telmo e Carlos Ramos (Arquivo do Forte de 
Sacavém), Jorge Segurado (Academia Nacional das Belas Artes), e Maria do Carmo Matos (SGEC).
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concebida de modo a permitir realizar pesquisas segundo distintos critérios e a partir do 
cruzamento de diferentes dados5. Esta base de dados está disponível numa plataforma 
online de acesso público e integrada no site do projecto ASAP_EHC, construindo o 
Atlas da arquitectura escolar em Portugal. O acesso a esta informação constitui a base 
para a investigação. Numa perspectiva mais global, funciona como suporte ao estudo das 
transformações, continuidades e rupturas no processo de concepção e construção de 
edifícios escolares, entendendo-as em distintos contextos políticos e legislativos, educativos, 
sociais e económicos. Numa análise mais detalhada, permite o estudo de um conjunto 
de casos de estudo centrados nas suas dimensões arquitectónicas, educativas, técnicas e 
tecnológicas, observados a diferentes escalas de aproximação (contexto urbano, edifício 
escolar, interiores).

No âmbito do projecto ASAP_EHC inclui-se, para além da presente publicação, a 
organização da conferência internacional “Educational Architecture – Education, Heritage 
and Challenges” em Maio de 2019, a organização do seminário “Arquitectura Escolar _ 
Reabilitação de Escolas do 1º ciclo” em Maio de 2017, a participação em capítulos de livro, a 
orientação de dissertações de mestrado e de doutoramento e a organização de seminários 
integrados no programa ATHENS em formato de workshops com alunos internacionais6. 
Destaca-se também a participação em encontros científicos internacionais, e nacionais, que 
permitiram a disseminação de investigação parcelar em curso, e constituíram importantes 
momentos de debate e confronto com outros investigadores7. Esta informação está 
disponível no sítio do projecto ASAP_EHC8 que, para além de contextualizar o trabalho 
desenvolvido ao longo da investigação (com a apresentação da investigação, da equipa e 
consultores, e de informação complementar produzida no âmbito do projecto), incorpora 
também a base de dados que inclui toda a informação de arquivo, tratada e digitalizada. O 
desenvolvimento da base de dados e do site do projecto exigiu um esforço contínuo de 
definição e compatibilização de conteúdos e de integração do material de arquivo, trabalho 

5 Ver capítulo “Concepção e Construção do Atlas da Arquitectura Escolar em Portugal. Objectivos, Exigência e Desafios”.
6 Estes workshops realizaram-se no Instituto Superior Técnico em Março e Novembro de 2017, sob o tema “From 
School Memories to a School Architecture Manifesto Unfolding Lisbon’s School Architecture Paradigm” e em Março de 
2019 sob o tema “Educational Architecture: Reinventing spaces and places in the city of Lisbon”. A partir de um conjunto 
de módulos teóricos de enquadramento temático, da realização de visitas de estudo a espaços educativos da cidade de 
Lisboa, da leitura de textos teóricos, da análise de casos de estudo internacionais, da sua experiência enquanto alunos 
do ensino secundário, e da visualização de filmes, pretendeu-se promover a discussão sobre os princípios orientadores 
da concepção de espaços educativos do século XXI, reflectindo-se sobre a natureza dos agentes influenciadores e 
das exigências de ordem espacial, urbana, educativa, ambiental, social que o determinam. No final, os vinte alunos (de 
diferentes cursos de instituições europeias e de doze nacionalidades distintas) apresentaram propostas conceptuais de 
reflexão e apoio ao desenho de espaços educativos.
7 Os eventos cobrem distintas áreas disciplinares: arquitectura, história da arquitectura, educação, história da educação, 
preservação do património moderno, ou história de arte. Estas participações assumiram a forma de comunicações, de 
publicação em actas de conferência e de organização de sessões em eventos internacionais nomeadamente na 14th 
International DOCOMOMO Conference, no Fifth International Meeting European Architectural History Network na 
International conference on Educational Architecture – Education, Heritage, Challenges e no 49th Annual Meeting of the 
International Society for Educational Planning. Submeteram-se também artigos a revistas internacionais com revisão por 
pares, bem como a organização de um número especial na “Childhood in the Past Journal” em 2020.
8 http://asap-ehc.tecnico.ulisboa.pt
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Figura 1: Evolução da rede publica de edificios escolares em Portugal: edificios construídos 
entre as décadas de 1890 e de 1970, por nível de ensino e distribuição geográfica.
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Figura 2: Evolução da rede publica de edificios escolares em Portugal:  
a) Escolas construídas entre 1907 e 1974 por ciclo de ensino b) Projectos normalizados e especiais 
construídos entre 1907 e 1974 c) Autoria das escolas construídas entre 1907 e 1974
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realizado com o apoio de bolseiros com formação na área de arquitectura e de ciências 
de documentação.

A conferência internacional “Educational Architecture: Education, Heritage, Challenges”, 
realizada na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, entre 6 e 8 de Maio de 2019, 
constituiu uma das principais produções do projecto. Para além de apresentar os resultados 
finais do projecto, esta conferência constituiu-se como um momento de debate e de 
partilha de experiências a nível internacional contando com a participação dos consultores 
do projecto e outros investigadores. No âmbito da conferência foi editado um livro de actas, 
disponível online, com a apresentação dos artigos completos9. 

Finalmente, a presente publicação, com edições separadas em português e inglês, reúne um 
conjunto de textos de autoria dos consultores e dos membros da equipa do projecto de 
investigação. Estrutura-se em três partes distintas. Na primeira parte são apresentados dois 
capítulos que fazem a contextualização do projecto de investigação nos seus objectivos, 
métodos de investigação e resultados; a segunda parte, “Educação, Património e Desafios: 
Reflexões”, integra os capítulos dos consultores numa reflexão mais alargada que pretende 
cruzar os temas que constituem o título do presente livro, com a arquitectura do espaço 
escolar.10 A terceira parte, “Arquitectura Escolar para o ensino secundário em Portugal: 
Leituras” centra-se em leituras em diferentes domínios sobre a evolução e transformações 
da arquitectura escolar destinada ao ensino secundário em Portugal realizadas pelos 
membros da equipa. Os capítulos apresentados cobrem diferentes temas - educação, 
cidade, arquitectura, processos de projecto, conforto ambiental e construção – numa 
abordagem que se pretende complementar e privilegiando, simultaneamente, uma leitura 
multidisciplinar do tema. 
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Duas Vontades o Mesmo Fim  
Preservar o Difundir o Património Escolar Nacional

Miguel Rui Infante

O projeto de investigação ‘Atlas da Arquitectura Escolar em Portugal: Educação, Património 
e Desafios’ afigurou-se desde o início como uma forma da Secretaria-Geral da Educação e 
Ciência (SGEC) poder difundir a sua documentação de uma forma séria, com rigor técnico 
e científico. O alcance do projeto permitia a digitalização de um importantíssimo espólio 
documental, a documentação da chamada “Construções Escolares”, referente aos vários 
graus de ensino, desde o primário ao secundário, passando pelo ensino técnico (escolas 
industriais e comerciais). O período cronológico apresentado, parte do século XX, justificava 
a participação da SGEC neste projeto. Outro dos aspetos importantes da proposta residia 
na documentação a descrever e digitalizar, ultrapassando em muito o tradicional interesse 
nas plantas das escolas; aqui o interesse residia, também, no mobiliário, fotografias e espólios 
de arquitetos.

Por mera coincidência, ou não, a SCEC tinha começado a desenvolver um trabalho de 
modernização da sua sala de leitura, baseado na criação de um Balcão Virtual , em que a 
documentação, descrições e imagens, passariam a ser acessíveis a todos pela internet. Ora, 
este projeto encaixava na perfeição nesta nova linha de orientação pois permitia que uma 
quantidade grande de informação ficasse disponível pelas redes informacionais.

O peso arquivístico que um projeto destes acarretava, obrigou a uma estreita articulação 
com as nossas práticas e orientações, desde a escolha da arquivista que trabalhou no 
projeto, às condições técnicas de digitalização e às formas de divulgação das imagens no site.

A parceria com a SGEC materializou-se num acordo de dois anos de trabalho colaborativo, 
e profícuo, que ultrapassou o restrito âmbito dos objetivos do projeto.
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A documentação envolvida no projeto “Atlas da Arquitectura Escolar em Portugal: 
Educação, Património e Desafios”, produzida entre 1922 e 1989 pelas várias entidades que 
tiveram competências e atribuições na área das Construções Escolares é composta por 
documentação administrativa e técnica relativa à construção, ampliação e reparação de 
infraestruturas para os três graus de Ensino (primário, técnico/secundário e universitário), 
nomeadamente salas de aula, cantinas, instalações desportivas e culturais, residências para 
professores, complexos universitários, universidades mas também sobre o fornecimento 
de equipamento (mobiliário).  Ao que acresce a coleção de fotografias da autoria dos 
fotógrafos Horácio e Mário Novais, Joaquim Silva Nogueira Alvão (Álvaro C. Azevedo), 
Teófilo Rego, entre outros. 

São milhares de documentos, únicos, que para além do seu conteúdo informativo e legal, 
possuem igualmente um importante valor estético.

Na sua consulta podemos ficar a saber as diferentes fases de construção de um edifício 
escolar, assim como foram concebidos e construídos os interiores e exteriores de edifícios 
escolares do Ensino Liceal e Técnico de todo o país. 

Pela importante coleção de fotografias tomamos conhecimento ainda das maquetas de 
projetos, vistas aéreas e panorâmicas dos edifícios, mobiliário e equipamento escolar e, 
inclusive, alguns ambientes escolares com os seus intervenientes, pessoal docente e discente.

Com a conclusão do Projeto Atlas todo este espólio documental ficará disponível para a 
consulta de todos, especialistas e publico em geral, bem como terá um impacto enorme na 
conservação da documentação, pois o acesso digital permitirá salvaguardar a consulta dos 
exemplares físicos sempre tão frágeis neste tipo de documentação.

Todo o manancial de documentação tratado servirá ainda como polo dinamizador para o 
tratamento da documentação não abarcada pelo âmbito do projeto, contribuindo assim, 
para o desiderato final que é o da disponibilização de toda a documentação do Núcleo de 
Arquivo Técnico das Construções Escolares (NATCE).

Não posso acabar estas breves palavras sem agradecer a procura e disponibilidade em 
aceitar as nossas condições da Senhora Arquiteta Alexandra Alegre, nem deixar uma palavra 
à restante equipa de regozijo pelo trabalho desenvolvido e pela colaboração prestada, as 
arquitetas Maria Bacharel e Ana Fernandes e a arquivista Susana Marcos.

Igualmente merece destaque, por parte da SGEC o trabalho desenvolvido pela arquivista 
Françoise Le Cunff e pelo nosso operador José Montenegro, que teve a árdua tarefa de 
preparar a documentação para ser digitalizada.

Resta-me agradecer à Senhora Dr.ª Ana Almeida, Secretária-Geral Adjunta, e ao Senhor 
Secretário-Geral, Dr. Raúl Capaz Coelho, que desde o inicio me apoiaram na materialização 
desta parceria e em todos os meus projetos de modernização quer no tratamento da 
documentação, quer na sua divulgação.
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Concepção e Construção do Atlas da Arquitectura Escolar em 
Portugal  
Objectivos, Exigências e Desafios

Alexandra Alegre, Teresa Heitor, Maria Bacharel e Ana Fernandes

Introdução

Apesar da primeira reforma da Instrução Secundária ter sido promulgada em 1836, por 
Passos Manuel, que aprovou o Plano dos Liceus Nacionais é só no final do século XIX, com 
a publicação da Reforma de Jaime Moniz em 1894-95 e posteriormente com a reforma 
de 1905 de Eduardo José Coelho que se inaugura o debate no campo da arquitectura 
escolar em Portugal dando lugar a um primeiro período de construção que se prolongou 
até às primeiras décadas do século XX. A par da definição dos princípios para a concepção 
de edifícios destinados ao ensino secundário (liceus) filiados no movimento higienista, é 
introduzido um conjunto de novos espaços dedicados às disciplinas científicas e ao ensino 
experimental ampliando a sua complexidade programática e funcional. Este primeiro 
conjunto de edifícios, apesar de reduzido, constitui um importante legado patrimonial no 
panorama arquitectónico português. 

As instalações liceais são de novo objecto de reforma em 1928, quando, por iniciativa 
de Duarte Pacheco, então Ministro da Instrução (Abril e Novembro de 1928), é criada 
a Junta Administrativa do Empréstimo para o Ensino Secundário (JAEES), na dependência 
do seu Ministério Esta entidade seria responsável pelo relançamento das obras iniciadas 
durante o regime republicano e entretanto interrompidas; pela organização dos concursos 
para a construção dos Liceus de Beja, de Coimbra e de Lamego, bem como do Liceu 
Filipa de Lencastre em Lisboa e do Liceu Feminino de Coimbra posteriormente adiados e 
abandonados.
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Neste período é promulgado um conjunto de  medidas destinadas a incentivar o ensino 
técnico-profissional. No final da década de 1880 tinham sido criadas sob a tutela dos 
Ministérios das Obras Públicas, do Comércio e Comunicações e da Agricultura, as Escolas 
Industriais, Comerciais, de Desenho Industrial, e as Escolas Práticas (agricultura, vinicultura e 
lacticínios) e foi reformulado o ensino agrícola e veterinário1. 

O ano de 1934 marca uma mudança de paradigma no cenário da construção de escolas 
públicas destinadas ao ensinos secundário e técnico-profissional. É criada a Junta das 
Construções para o Ensino Técnico e Secundário2 (JCETS), integrada no Ministério das 
Obras Públicas e Comunicações (MOPC), que centralizaria todo o processo de produção 
até à sua extinção em 1969, ano de criação da Direcção-Geral das Construções Escolares 
(1969-1985) mantendo-se sob a tutela do Ministério das Obras Públicas (MOP). 

A actividade da JCETS irá reger-se pela política educativa do Estado Novo, sendo da sua 
responsabilidade a concepção de importantes planos de construção de edifícios escolares 
destinados a liceus e escolas técnicas. Entre os anos 1950 e 1960, o corpo técnico da 
JCETS desenvolveu estratégias e metodologias com vista à racionalização da produção e 
construção, baseadas na aplicação de projectos normalizados, no sentido de responder à 
carência de edifícios que então se fazia sentir. Paralelamente à intervenção da JCTES, um 
conjunto reduzido de projectos foi entregue a arquitectos exteriores, que se distinguiram 
da produção daquele organismo estatal. Para além do importante legado arquitectónico 
e patrimonial, a maioria dos edifícios construídos durante este período encontra-se ainda 
hoje em funcionamento, mantendo a sua função original, requerendo estudos sustentados 
que melhor suportem futuras intervenções.

A documentação relativa à produção da JCETS, entre 1934 e 1969, encontra-se à 
guarda do Núcleo de Arquivo Técnico de Construções Escolares da Secretaria-Geral da 
Educação e Ciência (NATCE-SGEC), instituição parceira no projecto de investigação Atlas 
da Arquitectura Escolar em Portugal − Educação, Património e Desafios (ASAP_EHC), 
constituindo um importante recurso para a realização do estudo. Integra distintas colecções 
que, no seu conjunto, são determinantes para o estudo e compreensão da evolução 
da arquitectura escolar em Portugal, A documentação é constituída por processos de 
projecto e obra, fotografias, documentação variada (ofícios, catálogos, etc.), constituindo 
um importante legado, até à data não sistematizado. Investigações realizadas anteriormente 
permitiram compreender as potencialidades deste acervo e o significado das colecções que 
o integram no contexto histórico onde se insere a sua produção. 

O material existente permite responder a um conjunto de questões que se colocam 
quer no campo da arquitectura e da construção (principais intervenientes no processo, 

1 Estas escolas são transferidas para o Ministério da Instrução Pública em 1929.
2 A JCETS é criada por Decreto-Lei n.º 24337, de 10 de Agosto de 1934 e veio substituir a Junta da Administrativa do 
Empréstimo para o Ensino Secundário criada em 1928 (Decreto-Lei n.º 15942, de 11 de Setembro), por Duarte Pacheco, 
então Ministro da Instrução Pública. Ver capítulo “O edifício escolar para o ensino secundário: evolução arquitectónica 
entre o final do século XIX e a década de 1970 do século XX”.
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identificação de soluções normalizadas a nível de projecto e de construção, autores, normas 
e princípios de concepção, soluções construtivas, desenho de mobiliário e equipamento, 
entre outras), quer do âmbito das políticas da educação, como a legislação e regulamentos 
que serviram de base à concepção e construção dos edifícios escolares, principais políticas 
e reformas educativas que influenciaram a sua produção, ou ainda a distribuição de escolas 
de diferentes graus de ensino, a nível municipal e nacional.

A partir da identificação da informação existente no NATCE-SGEC, e da sua organização, 
sistematização e classificação numa base de dados, foi construída uma plataforma online, 
que pretende constituir um ATLAS da Arquitectura Escolar em Portugal. É seu principal 
objectivo a disponibilização pública da documentação existente em arquivo, organizada 
não como um arquivo digital tal como é definido por Barbedo (2005, 12): «O Arquivo 
Digital é uma estrutura que compreende tecnologia, recursos humanos e um conjunto 
de políticas para incorporar, gerir e acessibilizar numa perspectiva continuada objectos 
digitais de natureza arquivística». Nesta plataforma os meios digitais são encarados, não 
como um fim, mas como um importante meio de interpretação histórica. Trata-se portanto, 
de uma ferramenta construída para permitir a realização de novos estudos, narrativas 
e leituras temáticas a partir do cruzamento de distintos dados − elementos escritos e 
gráficos − abrindo pistas para novas investigações sobre a Arquitectura escolar em Portugal 
e suportando a discussão sobre os novos desafios que os edifícios escolares enfrentam.

Investigação em Arquivo

A investigação no NATCE da SGEC constituiu a primeira e fundamental fase da investigação 
no âmbito do projecto ASAP_EHC. Neste processo, foi fundamental identificar, analisar 
e discutir as condicionantes associadas ao processo e metodologia de tratamento e 
disponibilização da documentação. Foi dada particular atenção à selecção da documentação 
e à identificação de dados relevantes relativa aos diferentes materiais que compõem o 
arquivo, à sua descrição, conteúdos e estado de conservação, processo de classificação e 
de digitalização bem como aos modos mais eficazes de aceder a toda a informação online 
tendo em vista o conhecimento sobre a arquitectura escolar.

Do conjunto de colecções existentes salientam-se as seguintes:

1) Colecção dos Projectos dos Liceus e Escolas Técnicas (1933-1969) – projectos 
de arquitectura (peças escritas e desenhadas) de 65 liceus e de 192 escolas 
técnicas e preparatórias. Inclui também projectos de institutos industriais e de 
escolas agrícolas. Dimensão: 192 unidades de instalação (álbuns encadernados e 
caixas), numeradas; 87 metros lineares;

2) Colecção de Processos das Escolas de Ensino Técnico e Secundário (1928-
1984) – processos referentes a terrenos, concursos, empreitadas de construção 
e equipamento de edifícios escolares do ensino técnico, secundário e médio, 
incluindo desenhos técnicos. Dimensão: 11000 unidades de instalação (álbuns 
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encadernados e caixas), numeradas; 820 metros lineares;
3) Arquivo Particular da Arquitecta Maria do Carmo Matos – Dimensão: 15 caixas, 

3 metros lineares;
4) Arquivo do Grupo de Trabalho para as Construções Escolares – Dimensão: 17 

caixas, 2,5 metros lineares;
5) Arquivo Fotográfico – colecção de fotografias de edifícios escolares do ensino 

liceal e técnico (1933-1969) Dimensão: 3000 fotografias aproximadamente 
(entre fotografias, negativos e diapositivos), 3 metros lineares.

Questões e Desafios 

As Colecções - Descrição, classificação e digitalização da documentação 

O processo associado à descrição e digitalização dos documentos existentes em arquivo foi 
constituído por diferentes fases de desenvolvimento e colocou, simultaneamente, distintas 
questões. Face à extensão do universo existente, tornou-se necessário, numa primeira fase, 
identificar e seleccionar os documentos (escritos e gráficos) das colecções em estudo que, 
de facto, são determinantes para a concretização dos objectivos do projecto. 

Neste ponto, o interesse da equipa de investigação face aos objectivos do projecto em 
causa, foi ponderado com os interesses da instituição parceira (SGEC), que se rege por 
critérios de selecção de documentos a digitalizar orientados pela sua missão e por interesses 
específicos (preservação dos documentos, valor de determinada colecção, autenticidade, 
entre outros). A questão centrou-se, portanto, na necessidade de criar pontos de contacto 
entre as questões da investigação e as prioridades da digitalização da documentação de 
arquivo. A estratégia de selecção do material a digitalizar e a disponibilizar online foi, assim, 
o resultado da colaboração de ambos os intervenientes no processo. 

A documentação seleccionada é aquela que consta das colecções já referidas, em particular 
a Colecção dos Projectos dos Liceus e Escolas Técnicas (1933-1969) e a Colecção 
de Processos das Escolas de Ensino Técnico e Secundário (1928-1984), constituída 
maioritariamente por processos de projecto de edifícios escolares, incluindo anteprojectos, 
projectos, projectos de alterações (ampliação, reabilitação, ...). Estes processos de projecto 
são compostos por peças escritas e desenhadas que integram a seguinte informação: a) 
peças escritas: pareceres das entidades oficiais, memória descritiva e justificativa, programa 
funcional/normas, caderno de encargos, orçamento, estimativas de custo, mapa de custo, 
cálculos estruturais, mobiliário, equipamento; b) peças desenhadas: plantas de localização e 
de implantação, plantas, cortes e alçados, desenhos de pormenor, plantas de equipamento, 
plantas de distribuição de mobiliário, desenhos de estabilidade, desenhos de redes de água e 
esgotos, perspectivas. Complementarmente, alguns processos contêm também fotografias 
dos terrenos de implantação, de maquetes, desenhos aguarelados, entre outros elementos.
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Figura 1: Coleções do Núcleo de Arquivo Técnico de Construções Escolares da Secretaria-Geral 
da Educação e Ciência (NATCE-SGEC)

Acervo instalado no edifício-sede da SGEC

1. Colecção dos Projectos dos Liceus e Escolas Técnicas (1933-1969)
2. Arquivo fotográfico
Acervo instalado no armazém de Camarate

3. Arquivo do Programa de Preservação e Salvaguarda do Património 
Escolar Português (1997-2002)
4. Colecção dos Processos de construção dos edifícios escolares 
para o ensino primário (1929-1970)
5. Colecção de processos referentes à actividade de criação e 
extinção de escolas primárias (1970-1986)
6. Colecção de processos de obras de conservação e ampliação dos 
edifícios das escolas primárias (1943-1985)
7. Colecção de processos das escolas do Ensino Técnico e Secundário 
(1928-1984)
8. Cadastro das Escolas Preparatórias e Secundárias (1975-1983)
9. Arquivo Particular da Arquitecta Maria do Carmo Matos
10. Arquivo do Grupo de Trabalho sobre Construções Escolares
11. Colecção de processos de Electrotecnia e Mecânica
12. Colecção de peças desenhadas dos projectos de escolas 
primárias (técnicas, secundarias) e de estabelecimentos de ensino 
superior.

Website ASAP

Cota
Produtor
Entidade Detentora
Código de Ref.ª
Data
Autor
Localização
Conteúdo
Descrição
Observações
Peças esctitas
Peças desenhadas
Morada
Website
...

Plataforma
Descrição e  
Digitalização dos 
Documentos

As colecções relativas ao Arquivo Particular da Arquitecta Maria do Carmo Matos e ao 
Arquivo do Grupo de Trabalho para as Construções Escolares integram documentação 
constituída por relatórios internos e externos, relatórios de visitas ao exterior e programas 
de conferências internacionais realizadas entre 1963 e 1977, revistas internacionais, livros, 
correspondência, documentos de trabalho e documentação variada, tendo sido  digitalizados 
os documentos considerados relevantes para a investigação.

As aproximadamente 3000 fotografias de edifícios escolares do ensino técnico e secundário 
(1933-1969) que integram o Arquivo Fotográfico da autoria dos fotógrafos Horácio e 
Mário Novais, Joaquim Silva Nogueira Alvão (Álvaro C. Azevedo), Teófilo Rego, entre 
outros, complementam as colecções anteriores ao fornecer informações adicionais sobre 
interiores e exteriores de edifícios escolares do ensino liceal e técnico de todo o país, 
diferentes fases de construção,  vistas aéreas e panorâmicas de inserção urbana, maquetas 
de projectos e plantas de edifícios, mobiliário e equipamento escolares. O tempo disponível 
para a realização deste projecto de investigação não permitiu descrever, analisar e classificar 
este arquivo. Foi, no entanto, digitalizado um grande conjunto de fotografias, na expectativa 
que futuras oportunidades de investigação permitam organizar esta colecção associando 
imagens entre si, enquadrar a sua produção, contextualizá-las em termos arquitectónicos, 
históricos, político-sociais e educativos, atribuindo-lhe assim um significado cultural.
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Finalmente, refere-se ainda uma importante fonte de informação, não identificada 
inicialmente, constituída pelos diferentes projectos editoriais de divulgação e propaganda 
da actividade do Estado Novo no campo da arquitectura escolar, com particular ênfase 
atribuída à acção do Secretariado da Propaganda Nacional, da JCETS e do MOPC Estas 
publicações, de diferentes domínios e com distintos objectivos, para além de fornecer um 
importante enquadramento histórico e político do período em estudo, permitiram também 
compreender o papel da JCETS na uniformização da linguagem arquitectónica e urbanística 
dos edifícios liceais e escolas técnicas, e no contributo para o estabelecimento de um 
conjunto de práticas projectuais que se revelaram determinantes para a concepção destes 
edifícios nas décadas seguintes3.

A consulta desta informação permite compreender a evolução do processo de concepção 
de cada edifício escolar : a evolução do projecto até à sua construção bem como as alterações 
que este sofreu face a requisitos de diferente ordem referidos nos pareceres, os princípios 
de concepção estabelecidos por normas e regulamentos, a evolução do programa funcional 
dos diferentes edifícios escolares, as soluções de projecto face a autores distintos (se for 
o caso), as soluções normalizadas e os projectos normalizados, os pormenores tipo, entre 
outros pontos. Numa leitura mais vasta, uma análise comparada permite compreender 
tendências e excepções em todo o processo de concepção e construção. 

Salienta-se que a leitura conjunta desta documentação permite a compreensão da evolução 
dos métodos de organização de projecto, no que se refere ao conjunto de peças escritas 
e gráficas produzidas, possibilitando também uma leitura comparada entre os processos 
realizados pela JCETS e os realizados por arquitectos exteriores a este organismo do Estado. 
Refere-se ainda uma outra leitura a nível da evolução quer dos conteúdos das diferentes 
peças escritas, quer dos meios de representação gráfica (desenhos técnicos, perspectivas, 
fotografias) utilizados em distintos períodos de concepção.

Uma outra questão diz respeito ainda ao modo de tratamento da informação de arquivo 
(a digitalizar ou não), à sua organização e classificação e importância da sistematização de 
procedimentos e normalização dos itens de classificação segundo critérios pré-definidos. 
A descrição documental seguiu procedimentos que se procurou ser objectivos, claros e 
simples na medida em que constituem a base dos diferentes tipos de pesquisa. Pretendeu-se 
uma descrição e classificação rigorosa, criteriosa e uniforme de todos os documentos que 
acompanham as imagens digitalizadas, possibilitando assim uma pesquisa útil aos distintos 
perfis de utilizadores (por exemplo: data, autor, localização, conteúdo, código de referência, 
etc.). Na definição dos itens de classificação procurou evitar-se qualquer proposta de leitura 
ou interpretação prévia ou preestabelecida (em outras fontes) do material de arquivo, 
como por exemplo, a definição de período de concepção, de educação ou de construção. 
Pretendeu-se que estas, ou outras leituras, sejam realizadas a partir da interpretação integral 
ou parcial da informação disponível, complementada, se necessário, com o recurso a outras 

3 Para mais informações consultar “O edifício escolar para o ensino secundário: evolução arquitectónica entre o final do 
século XIX e a década de 1970 do século XX”.
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fontes.

Deste modo, os edifícios escolares em estudo são diferenciados por séries de acordo com 
o grau de ensino ministrado: Projecto-Tipo, Escola Comercial e Industrial, Projecto Liceus, 
Institutos Industriais, Escolas Técnicas e Elementares, Escolas Preparatórias e Secundárias e 
Escolas Práticas Agrícolas. 

Cada série integra um conjunto de escolas. O termo “escola” refere-se à instituição de ensino 
e não ao espaço físico, pelo que cada uma representa uma agregação, podendo associar 
diversos documentos compostos, nomeadamente: Ante-Projecto, Projecto, Projecto de 
Ampliação/Remodelação ou Outros. Estes documentos compostos podem compreender 
projectos de diversos autores (construídos ou não construídos) e para lotes distintos.

Cada documento composto é caracterizado de acordo com campos pré-definidos: data, 
autor, parecer, descrição do conteúdo, descrição do formato, observações, coordenadas, 
morada, referências electrónicas (páginas web), projecto-tipo, etc. É ainda anotada a 
existência de determinados elementos comuns à maioria dos processos, no que se refere às 
peças escritas (e.g. memória descritiva, medições, orçamento, caderno de encargos, cálculos 
estruturais, mobiliário e equipamento) e desenhadas (e.g. índice, plantas, cortes, alçados, 
implantação, pormenores construtivos, espaços emblemáticos, perspectivas, estabilidade, 
redes de água e esgotos, mobiliário e equipamento).

Por fim, refere-se ainda os procedimentos e critérios associados à digitalização dos 
documentos, que cumpriram, sempre que possível, as normas e convenções internacionais 
no que diz respeito à resolução e formato da imagem. Outras questões ponderadas dizem 
respeito às limitações dimensionais do digitalizador, à escala da digitalização referenciada 
à dimensão do documento original, às questões associadas ao copyright e privacidade 
da informação, autorizações de acesso e à cedência gratuita, ou não, da imagem matriz, 
permitindo, ou não, o download da imagem com máxima resolução a partir da plataforma.

Base de Dados

A digitalização da informação, o tratamento de dados, a sua organização numa base de 
dados, e sua conversão numa plataforma online de acesso público, foi considerada desde 
o início como o modo mais eficaz para a disseminação da informação e dos resultados da 
investigação (Guerreiro e Borbinha 2014). A plataforma online apresenta também vantagens 
ao permitir leituras comparativas e interpretativas como resultado de distintas pesquisas.

Esta constatação obrigou à adopção de um método de trabalho, apoiado no faseamento de 
tarefas, que permitisse a identificação do material existente, a selecção do material a estudar 
e tratar, a catalogação e digitalização segundo critérios pré-definidos, e, por fim, a concepção 
de uma base de dados. Esta base de dados foi desenhada de acordo com os critérios e itens 
já enunciados nos tratamentos de dados. Permite a pesquisa individual de cada projecto, sob 
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a forma de apresentação de uma ficha sumária, mas também o cruzamento dos diferentes 
dados, proporcionando leituras cruzadas e a realização de pesquisas por campos temáticos 
como data, promotor, arquitecto, localização, plano de construção, etc. Especial atenção foi 
atribuída aos mecanismos de busca e consequente apresentação de resultados, através de 
uma eficaz atribuição de tags e keywords, à simplicidade e objectividade da informação, bem 
como à organização e cruzamento de toda a informação, pois devia responder às questões 
levantadas pela investigação a ser desenvolvida e ao objectivo do projecto. 

Salienta-se no entanto, que, neste processo, a concepção da plataforma online foi 
concebida para disseminar os resultados do projecto, e não como uma ferramenta 
digital de disponibilização do material de arquivo. A base e suporte da plataforma foram 
constituídos pela documentação de arquivo, complementada, no entanto, com informações 
e documentação recolhidas em outras fontes (bibliográficas, arquivísticas etc.), ou ainda, 
com a apresentação de outros resultados do projecto, nomeadamente, leituras realizadas 
pelos membros do projecto sobre o material de arquivo.

Potenciais Utilizadores

A distinção entre perfis de utilizadores futuros, com objectivos de pesquisa naturalmente 
distintos foi um dos pontos de reflexão na organização e apresentação pública da 
informação. Tal obrigou a uma hierarquização da informação (da informação mais geral 
para a mais detalhada), muito embora tenha sido encarado como um incentivo a procura 
de informação complementar entre diferentes interesses de pesquisa (por exemplo, em 
áreas disciplinares distintas), permitindo uma leitura mais abrangente da procura. Procurou-
se responder às expectativas de diferentes tipos de utilizadores, tentando criar pontes 
e complementaridades entre as diferentes áreas disciplinares, proporcionando assim um 
maior leque de informação complementar aos objectos de estudo.

Paralelamente aos objectivos do projecto de investigação, e da parceria com o arquivo da 
SGEC, existiu também a intenção clara de chegar a um público mais amplo e diferenciado 
com a expectativa de aumento do número de utilizadores físicos e virtuais bem como 
ampliar o perfil tipo de utilizador, de diferentes áreas disciplinares e com distintos interesses. 
Neste sentido, a plataforma online foi concebida, em português e inglês de modo a ampliar 
o público-alvo. No entanto, toda a informação apresentada em formato digital não foi alvo 
de tradução.

Reflexões Finais

O desenvolvimento do projecto de investigação ASAP_EHC constituiu uma oportunidade 
para trabalhar simultaneamente em áreas tão distintas como a investigação em arquitectura, 
a investigação em arquivos com o apoio das novas tecnologias. O maior desafio foi 
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encontrar objectivos comuns e metodologias de trabalho e de investigação eficazes, que 
permitissem ultrapassar as dificuldades e atingir com sucesso as expectativas de cada 
entidade interveniente. Numa perspectiva mais alargada, o projecto pretendeu contribuir 
para democratizar o acesso à informação e ao conhecimento, recorrendo às potencialidades 
das novas tecnologias.

Na persecução destes objectivos, o desenvolvimento da investigação e do trabalho em 
equipa foi determinante, complementado com o contributo de trabalho individual realizado 
pelos diferentes membros envolvidos e pelos bolseiros do projecto, de diferentes áreas 
disciplinares – arquitectura, ciências da informação e documentação e informática. A 
experiência internacional refere o importante contributo de voluntários de diferentes perfis 
em arquivos de diferente índole, em particular, em tarefas como o apoio à descrição e 
digitalização de documentos, ou ainda o importante apoio financeiro conseguido através 
de acções colaborativas mais alargadas como o crowdfunding (Frankot 2016, Hansen 2016).

Os recursos físicos e humanos existentes, a extensão do material de arquivo, os meios 
financeiros disponíveis e o tempo de duração da investigação (3 anos) obrigaram, da parte 
da equipa de investigação em conjunto com a entidade parceira, ao estabelecimento de 
prioridades e de linhas de acção que visassem o cumprimento dos objectivos propostos. A 
experiência adquirida com este projecto, ditará, com certeza, a necessidade de aprofundar 
posteriormente determinados pontos que, por força das circunstâncias, não irão ser 
desenvolvidos na investigação ou novas linhas de investigação futura que reúnam, ou 
integrem ainda, diferentes e novas áreas do conhecimento.
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Stories of Schools  
Towards a Pedagogy of Place

Catherine Burke

Introduction

For the architectural and cultural historian, Thomas Markus, a building can be thought of as 
a narrative. He suggests,

[...] from the moment it is conceived, through its design, production, use, continuous 
reconstruction in response to changing use, until its final demolition, a building is a 
developing story, traces of which are always present (Markus 1993, 5).

When that building is a school, where generations of teachers and pupils have inhabited 
its many spaces, and rubbed against its many surfaces, inside and out, then the fabric will 
inevitably display traces of past pedagogical aspirations, habitual performances, practices, 
conformity and resistance. Whilst inevitable, this is not always recognised and the professional 
teacher largely accepts with little questioning the school environment that they are given 
to work with. However, an enlightened pedagogue can choose to illuminate and draw into 
telling the embedded narratives in school spaces, deepening the possibilities of discovery 
and reflection and emboldening the realisation of inheritance. In such hands, education, 
architecture and heritage can become a permanent unfolding of possible futures.
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Heritage and a longing for a sustainable education.

I will return to the notion of the school building as a narrative shortly but first I’d like to 
turn our attention to a contemporary educational project which is not a school in the 
traditional sense, that enlists local heritage in promoting education in less usual ways. On 
the Llyn Peninsular in North Wales there is a tiny settlement where volunteers, mainly 
young people in their first decade after leaving school, come together from many places in 
the world to construct buildings, make and decorate furnishings and fittings, and grow their 
own food.1 To do this, they draw on pre-modern forms of construction, art and crafts local 
to the area, utilizing traditional materials and tools. The work is slowly-paced, penetrated 
by conversation destined to weave into stories and occasionally songs. In the pedagogy, 
hierarchies are ignored: teachers and learners are hardly distinguishable one from another. 
One would have to describe the mode of living, working and playing together as a more 
or less efficient form of anarchy. The volunteers will eventually leave and move on to do 
many different things wherever they settle but the fact that at this point in their lives they 
are drawn to these collective endeavors tells us something about the education we are 
currently lacking and the education we need.

First, young people, who are skilled users and developers of digital technologies, are 
nevertheless (and possibly as a consequence) drawn to the making of things that are honest, 
tangible, pleasing to the eye and lasting. They partake in activities that meet fundamental 
requirements for shelter, warmth, nutrition, community and culture. They envisage future 
generations enjoying the fruits of their labours. This suggests a longing for an education 
that is designed not only to address individual needs, but also one that generates collective 
enrichment of generations yet to be born. 

Second, the slow pace of making and growing reflects aesthetic delight in both the process 
and product. This suggests the possibilities of designing an educational process that gives 
time for the full engagement of all the senses in nurturing educational communities and 
environments — be they neighborhoods, cities or schools. 

Third, bringing about real and lasting changes in the landscape creates new histories through 
reflective collective endeavor and appears to fulfill a human need to resonate with the 
environment through storymaking. 

This example of an existing educational project serves to suggest that education can be 
designed to seriously address questions of authenticity and survival. At the heart of the 
education that we need now and in the future will be trust, choice and creative discipline 
framed by the nurturing of a critical capacity to evaluate claims of truth, detect dishonesty 
and resist falsehoods that ultimately threaten our humanity.  

1 For more information, see http://www.felinuchaf.org
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Traces, story-telling and ‘going-on’ to possible futures 

Traces, as observed by the art critic and writer John Berger, are «[...] not only what is left 
when something is gone, but can also be marks for a project, for something to come» 
(Berger 2002, 144). Stories are what we bring in the process of making meaning from our 
relationships with material objects, things and environments. However, the anthropologist, 
Tim Ingold claims an important distinction between objects and things, reminding us that 
the apparent finality of objects - such as school buildings - contains the potentiality and 
possibilities of growth and change.

«The object stands before us as a fait accompli, presenting its congealed, outer 
surfaces to our inspection [...]»

He pits the notion of ‘object’ against that of the ‘thing’ which is, in contrast, a ‘going on’, or 
better, a place where several goings on become entwined’. To observe a thing, he argues,  
is not to be locked out but to be invited in to the gathering (Ingold 2010, 4). To see school 
buildings as organic dynamic ‘goings-on’ is a challenge that the architectural historian Peter 
Blundell-Jones invites us to pursue when he argues, 

«Society has suffered long enough from finished architecture: buildings must be 
allowed to grow and change» (Blundell-Jones 1987/2016, 1).    

For the professor of education and social futures, Keri Facer, traces of past schooling can 
be seen to constitute or contain the seeds of what she calls «the future building school» 
(Facer 2011). This metaphor suggests growth and life and the nurturing and cultivation of a 
going-on. The notion of the school building as narrative opens the door not to one single 
story but to many stories and the possibilities of the realisation of several stories becoming 
entwined. Each of us who have ever been schooled have the capacity to tell rich stories; 
parallel narratives that become even richer when generated by a sensory engagement with 
memories of the built environment and immediate school grounds. I want to suggest here 
that the ground is ripe for community engagement in the generation of existing school 
buildings as narratives and that both sustainable futures and an education that is attractive, 
meaningful and accessible to all relies on a reconsideration of the social meaning and role 
of school buildings.

Embodied memories in brick

School buildings stir the emotions and are hardly ever viewed or experienced as neutral 
containers. They are embodied memories in brick. They are remembered for good or ill.  
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Take a sensory tour around and through a school building from your own memories. The 
smell, the feel, the taste, the sound, the rhythms of the school day soon become apparent.
When a school is threatened with closure, the likelihood is that there will be a community 
response; possibly a campaign to keep it open. It seems the more distinct the architecture, 
the more fervent the response. This goes for internal features too as examples from the 
decorated school project testify (Burke, Howard and Cunningham 2013). It is this response, 
when channeled as an educational heritage project that can transform an apparently 
ordinary school building into an extraordinary tapestry of memories and meanings. So 
one response to a project tracing the history of a nation’s school buildings might be to 
engage with community memories that a particular site generates and, together with formal 
records, confront the tangled web of interpretations that this produces.

In Keri Facer’s book, Learning Futures, the reader is taken on a journey to and through the 
school of the future. In 2035, we visit and experience «the future building school». There are 
many interesting parts of the building and its components include growing walls, roofs and 
gardens; laboratories; workshops; community facilities and at its heart there is a museum. But 
this is not a museum in the traditional sense of a fixed series of curated objects on display. 
Described as one of the most important parts of the school, it is « […] a place for capturing 
and building a shared history (that is) […] not a simple progression of inevitable change but 
a site of debate, contestation and choice» (Facer 2011, 114). 

In this scenario each school museum in each school of the future is inevitably different 
reflecting its local context but there is one common element. In each school museum, 
one corner is dedicated to a space where an ever changing collection of «uninteresting 
objects» is displayed. Here, the very youngest children can debate and decide together 
what constitutes interest in an object or a thing and that discussion, debate and decision-
making is a pedagogical feature designed to keep their minds active to the practice of 
making the familiar strange and the everyday fascinating.2 In the process, the object, subject 
to interpretation, becomes a thing, a ‘going on’ in Ingold’s sense of materiality in flux. Thus 
the past, present and future is signified in this inclusive and dynamic place that celebrates 
the collective building of a site supporting curiosity, culture and intergenerational teaching 
and learning. 

According to Facer, imagining the school of the future is partly realised by means of 
embracing fully the school of the past. She argues that the seeds of «the future-building 
school» as she puts it, are present in that very inheritance. 

The question of whether we can still imagine a place called school in the future has its own 
history. For at least a century, progressives have been questioning the design of schooling 
including the curriculum, the building and grounds and all the furniture, fittings and objects 
fashioned to promote learning. John Dewey mused that the most utopian thing in utopia was 

2 The museum of uninteresting objects was a feature of Prestolee elementary school in Lancashire, explained in Gerard 
Holmes (1952) The Idiot Teacher. The story of Prestolee and its headmaster Edward O’Neill.
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there were no schools (Dewey 1933). That the building and grounds mattered in signaling 
the philosophy of education applied has been long exemplified in radical departures from 
the mainstream in different parts of the world. There are traces here and there in the 
history of progressive education of pupils and teachers making schools together. A sustained 
and extensive example of this was achieved at a state school serving a poor working class 
community in the north of england at Prestolee (Burke 2005, Burke and Dudek 2010). But 
there are intriguing references elsewhere such as to a little school in Copenhagen, Denmark, 
mentioned by John Holt in his (1976) publication Instead of Education where pupils were 
encouraged to rearrange their classrooms on a weekly basis utilising beer crates from a local 
brewery (Holt 1976, 126). 

What these examples have in common is the idea of the school building as traditionally 
thought of, designed as an assemblage of fixed halls classrooms and corridors, being 
unsuitably inflexible for an education in an atmosphere of freedom - the progressives’ 
mantra. The notion that school spaces should be configured in such ways that encouraged 
as many varieties of learning and teaching behaviours to happen in synchrony characterised 
the avant-garde post-war school for younger children in the USA, England and in parts of 
Europe. There was a strong suggestion that movement was crucial and that children would 
be supported by school design that suggested choice of dispositions and environments in 
which to learn, play, create and dream. The imagined school as a dynamic entity breaking 
out, exploding into the community was projected through the BBC TV series The Expanding 
Classroom, featuring primary and middle schools of the late 1960s, as well as Colin Ward 
and Tony Fyson’s Streetwork The Exploding School 1973. 

The notion that school required a different identity if it were to help sustain a shift from 
the view of the child as a technician or passive receiver of knowledge to one as artist and 
creator of their world has a history too. When Kees Boeke opened his school De Werplaats 
in Bildhoven, the Netherlands, the place was designed to resemble a workshop rather 
than a school as work was considered to be a key aspect of humanity (Rawson 1956). 
At Oundle school, near Peterborough in England the original building was re-envisioned 
under the leadership of Frederick William Sanderson as a series of galleries, workshops 
and laboratories. Construction and display were regarded as having a place at the heart of 
the design for education. Learning through doing always required a reconfiguration of the 
environment. Many of these schools are well known and recognised as important examples 
of educational heritage. But what of the everyday school that is seemingly uninteresting at 
least architecturally. It may be rather bland; a box; a container where inhabitants ebb and 
flow over days, weeks, years and decades. Here, the school as narrative comes into its own 
and in a sense can be rebuilt through engagement of the community it serves. Features 
otherwise overlooked and taken for granted might thereby become renewed with meaning.
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Objects become ongoing things.

Some years ago, the architectural historian Peter Blundell-Jones accompanied me on a 
site visit to a school for young children in Norfolk. The building was Victorian but had had 
several alterations and extensions added to it. After surveying the school with camera and 
notebook, Peter made the following observations. 

With schools like this the temptation is to declare the fabric inadequate and to 
destroy and rebuild, with a tendency to move fast, implementing a standardised 
solution which staff and pupils have to adapt themselves to, suddenly changing 
their ways of doing things but also losing the accumulated memory of the 
institution as defined in built form. But if instead you convert the old school 
and maybe add to it, it would be possible to preserve recent memories and to 
rediscover earlier ones: for example to restore the best parts of the Victorian 
buildings and their daylighting provision. Such a project could be a wonderful 
subject for historical research by staff and pupils into what the school had been 
like at various periods, and the conversion/extension could be done a wing at 
a time with detailed participation, allowing continuity. The complexity would be 
preserved, the pragmatic efficiency greatly increased, and the memories carried 
by the building would be selectively reedited. “We rebuild our school” is an 
educational vehicle full of enticing possibilities, and if parents become involved so 
much the better.3    

More than a decade after these remarks were made, we are even more aware of the 
challenges of climate change and of creating sustainable futures. A recent report on 
sustainability in school buildings outlines some details of these challenges.

(In Europe) Most school buildings are old, dilapidated and poorly insulated. 
Heating systems too are old and often cannot be regulated. Ventilation systems, 
if any, are inefficient. Outdoor spaces and playgrounds are often restricted and of 
poor quality (Trachte e Herde, 2014: 9).

Such a state of affairs seems to suggest demolition and new build. But, as Blundell-Jones 
suggests, a re-engagement with existing structures and their renewal might have both 
benefits for the planet as well as for school communities understood in the widest sense. 
The authors of the same report go on to suggest,

3 PBJ 15/10/05. The site visit was made as part of a EPSRC project, The view of the child: visual culture and the made 
environment. A Designing for the 21st Century research cluster.
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School buildings, their technical equipment and operation can be used as a show-
case for the pupils and their families: a showcase that, once experienced, can 
influence their attitudes and lead them to behave in a more responsible and 
public-spirited way (ibid, 8)

This suggests that the project «We rebuild our school» can be a path towards the Future 
building school of 2035.

Returning to the notion and purpose of the museum in the school -the school museum- 
the school as museum. Like the traditional school, the modern museum was founded in 
its present form during the 19th century and has many common features, not least the 
categorisation of knowledge into distinct subject branches and a fundamentally passive 
stance of the visitor who views collections and is told what they are and how to think 
about them. And like schools today, museums are well aware of the value of design in 
encouraging more active engagement and participation. But at the heart of Keri Facer’s 
«future building school» of 2035, the museum is subjected to constant reconfiguration and 
reconstruction by the school community, especially its youngest members. It is built around 
dialogue, dispute, disagreement and compromise. It is a never completed work in progress. 
The history of progressive education is consistent in envisaging school as a never completed 
work in progress.

So what does all of this mean for challenging and expanding the possibilities of heritage, 
education and school buildings?

The idea of heritage as applied to school architecture might in normal terms recognise 
quality and value via a conjunction of recognised architectural styles and / or personages. 
Heritage is always seen through a prism of reflected value. But whose values are dominant 
in this discourse and to what ends? What other ways are possible in interpreting the idea 
of heritage and must heritage and its sister, the museum, always be associated with the past? 
How can the conservation of what is, be married to a sustainable becoming, in a challenging 
context of planetary environmental crises? The notion of heritage can never be fixed in 
place or time but its interpretation is always close to the idea of belonging. In this sense, 
school buildings are the inheritance of the present community and their offerings to the 
future. Heritage is of course associated with preservation and conservation. Arguably in the 
future heritage will of necessity become more strongly associated with sustainability. For if 
we preserve what we have got, adapt and refashion rather than demolish and rebuild, the 
planet will benefit.  

So the museum of uninteresting objects might give us a clue as to how to move forward. 
We are presented with the idea of the museum as an active living, ever changing and 
adapting cell integral to the future building school as well as the school site or buildings 
as heritage, subject to reevaluation by the communities it serves. Every school building is 
therefore a ‘thing’ a ‘going-on’, subject to interpretation and meaning. So the apparently 
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uninteresting school building (as object), when engaged in public dialogue, becomes quite 
the opposite (a thing).  This classroom cupboard, this window ledge, this drinking fountain, 
however mundane or apparently uninteresting can not be dismissed in a context of dialogue 
embracing memory and emotion. Coupling sustainability in school architecture with heritage 
in designing education for the 21st century suggests that we think very carefully about the 
necessity of building new schools. Can we stop building schools? Can we look anew at our 
existing building stock and reevaluate through engaging in a form of public conversation; a 
form of building memories in brick? This process is demanding of time and skills and perhaps 
requires the shaping of a new kind of school professional; a specialist pedagogue of place, 
able to record and document how the school mattered and matters by users in the present 
and past. 

I will end with a contemporary example of a 19th century school building that has been 
refashioned through the employment (rather than mere participation) of school pupils in 
the redesign of classrooms and their reconstruction. At the heart of this school is a museum, 
newly opened for the school and wider community. A major driver for this initiative was 
the discovery of school administration minute books that recorded evidence of racist 
responses to the changed demographic of the locality and school community after the 
arrival of immigrants in the 1970s. The curation of the school museum has the intention of 
confronting the contemporary rise in racial hatred through the display of unpalatable traces 
of racist attitudes among past teachers and school administrators. This is a courageous 
form of public engagement and one that recognises the value of stories in on-going school 
reconstruction that goes beyond the built fabric of the school. Nürtingen-Grundschule 
in the Berlin district of Kreuzberg reclaimed an old coach-house in the central courtyard 
of the 19th century building. As part of the project «Lokalhistorisches Museum» funded 
by the Social City program, more than 50 pupils participated in the construction of the 
first exhibition. It is envisaged that there will be a rolling programme of such exhibitions. 
Over the course of one year, the school’s archives have been made accessible and the 
material processed creatively. Problems such as institutional racism towards Kreuzberg’s 
guest workers and their families revealed that the school had been complicit. The curators 
worked on the school story on the basis of protocols and reports and inte-grated the 
making of film, recordings, collages and linocuts in making the displays. Head teacher Markus 
Schega had a clear vision of how addressing institutional racism in the school’s history could 
powerfully illuminate and challenge contemporary populist racist expressions of opinion in 
the locality against a new population of immigrants. At the for-mal opening of the exhibition 
in February 2019 he welcomed a going-on of the museum by pointing to the spaces and 
openings that remained awaiting further community engagement.

The small coach house is thus full of creative power - and yet the empty shelf 
remains for the unvoiced voices. The difficult part of the past is to be worked 
on fur-ther. The coach house will be a place of mourning and remembrance, as 
well as many other functions. Not everyone wants to talk about it, but everyone 
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can [...] contemporary witnesses and residents are invited to find here a place 
of encounter and exchange. That’s why the coach house opens its doors every 
Monday from 12 to 18 o’clock and acts as a flexible display for the neighbourhood 
[...] We look forward to many more projects that are possible through this place!4 

Conclusion

In addressing the question of heritage and the history of designing environments to 
support education, we might say that ruins are not the end of architecture but its origin. 
In addressing questions of heritage, pedagogy and school architecture, the proposal for 
a pro-ject ‘We rebuild our school’ has the potential to meet current challenges of local, 
national, international and planetary survival. All schools, whether or not they are recognised 
as iconic architecture, by their very nature are sites of layered histories of experience. A 
museum at the heart of the school can be thought of as a means of welcoming the creation 
and intertwining of parallel stories, memories in brick. Through attending to narratives of 
habitation embedded in the on-going everydayness of being and belonging in school, past 
and present, emotional and sensory engagement can be harnessed towards renewal and 
revival, sustainability and survival. 
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Para a História da Arquitectura Escolar: 
Pedagogia, Arte, Património

Justino Magalhães

Introdução

No plano histórico-pedagógico, a arquitectura escolar tem sido estudada fundamentalmente 
como uma questão de espaço(s) e de relação entre os espaços (sua dimensão, disposição/
utilização) e as soluções pedagógico-didácticas. Mas os edifícios escolares comportam uma 
estrutura e uma simbologia. O edifício no conjunto e a fachada em particular configuram 
um traçado composto por elementos funcionais e decorativos que são representação e 
comunicação. Têm significado histórico, tal como a definição dos locais e o processo de 
implantação.

A arquitectura escolar integra e dá consistência à escola-instituição. Nesse sentido, não 
resulta apenas da ampliação e melhoria dos espaços habitados e do modo doméstico de 
edificação, por adição e remediação. Por contraste e subjacente à arquitectura escolar, está 
um plano portador de uma intencionalidade e de uma simbologia. O plano arquitectural 
escolar foi, em regra, inspirado na monumentalidade dos edifícios religiosos e dos edifícios 
públicos; todavia, a escola, por definição, não foi “uma casa grande”.

Aos postulados tradicionais e modernistas de higienismo, organização espacial, racionalidade 
panóptica, o plano arquitectural escolar associou os princípios pedagógicos (curriculares, 
psicológicos, sociológicos, didácticos) e uma estética voltada para a esfera pública. Na 
arquitectura e na memória escolares reside o principal do efeito de instituição.
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1. Sobre a unidade arquitectónica escolar

A leitura do documento sobre as reconstruções escolares publicado em 20171, ainda que 
retomando no fundamental versão anterior, torna evidentes dois aspectos estruturais: tomar 
a escola como um elemento destinado a ensinar-aprender; estar-se em face de património 
a preservar, requalificar/reabilitar. A obtenção destas finalidades envolve uma intervenção 
arquitectónica, que vem regulada no corpo de documento, consignando orientações de 
carácter geral e considerações de adaptabilidade. Na sequência, o documento sistematiza 
o enquadramento legal e contém um glossário especializado. Ao referir a composição 
do edifício escolar, é dado relevo à biblioteca, pois que constitui um espaço próprio 
alternativo ao quadro escolar propriamente dito. Ou melhor: em boa parte, a biblioteca é 
já interpretada como sendo escolar e como fazendo parte de uma inovação pedagógica. 
O mesmo se observa em relação aos laboratórios, aos espaços de educação física, aos 
espaços de governo e administração. Em todos eles tem lugar uma actualização e uma (re)
conversão quando necessário, com objectivo de constituir uma unidade institucional, senão 
mesmo reforçar o sentido e o efeito de instituição. Esta noção de complexo unitário ganha 
coerência e harmonia com a articulação entre as componentes patrimonial, arquitectónica, 
pedagógica.

A intervenção preconizada no referido documento não é apenas uma engenharia de 
preservação e (re)arranjo. É uma teoria da permanência, pois que visa a reconversão 
e a actualização. A conformidade do mobiliário, a disponibilização de acesso digital e a 
multiplicação de espaços de estar favorecem a interacção, e conferem um habitat de 
franqueza e apelo constante à actividade. A presença do digital, como informação e trabalho, 
repete-se em todos os espaços renovados, sejam salas de aula, laboratórios, biblioteca, locais 
de estudo. Nos locais de trânsito e de estar, semeiam-se montras museológicas (sobre 
matérias didácticas, de administração). A especificidade espaço-função que caracterizava a 
organização pedagógica e didáctica anterior tende a evoluir para uma trans-espacialidade e 
interdisciplinaridade. Os lugares do presente estão povoados por testemunhos e marcas do 
passado e pelo apelo do futuro.

Porventura, poder-se-á admitir que o binómio ‘inovação pedagógica/ reconversão patrimonial’ 
encontra na unidade arquitectónica um novo sentido, onde prevalecem o eixo formado 
por comodidade, estética, funcionalidade e o eixo temporal. Este congrega testemunhos 
do passado, patentes nos locais específicos e nos locais de passagem, com a comodidade 
de estar e fazer, e com o apelo de futuro, nomeadamente através do digital. Há nestas 
escolas (re)construídas uma sublimação da monumentalidade, sem comprometimento do 
carisma e do valor institucional, e uma humanização do funcional, intentando um novo 
efeito harmónico que (re)actualize a permanência. Os elementos curricular, psicológico, 
sociológico, organizacional estão presentes nestes planos de conjunto.

1 Direcção Geral de Projeto e Gestão de Ativos – Área de Projeto (Coord.). Especificações Técnicas de Arquitectura 
para Projeto do Edifício Escolar, 2017. https://www.parque-escolar.pt/docs/site/pt/programa/Parque-Escolar-Manual-
Especificacoes-Tecnicas-Arquitetura.pdf
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Aquela unidade, patente na preservação e reconversão dos edifícios escolares com valor 
histórico, retoma uma arquitectura que foi ensaiada em projectos de raiz, no decurso do 
século XX. Pode referir-se que o móbil fundamental do Projecto-Piloto da Escola de Mem 
Martins, concluído no início da década de 70 do século XX, foi uma unidade arquitectónico-
pedagógica, convergindo num determinado grupo etário e dando curso a um currículo 
interdisciplinar, integrado, sistémico e progressivo, configurado numa constelação de 
pavilhões. O novo plano de edifício escolar ficou associado à universalização do Ciclo 
Preparatório.

Um mesmo quadro integrador, harmonioso e de inovação, ressalta das Apollo Schools, em 
Amsterdão, projectadas pelo arquitecto Herman Hertzberger, no início dos anos 80 do 
século XX. Inspiradas na Pedagogia Montessori, recriada e (re)actualizada através de uma 
materialidade e de um habitat urbanos, estas escolas humanizam o institucional escolar. 
nelas, conhecimento, urbanidade e interacção prolongam-se pelos átrios e pelos corredores. 
O recolhimento das salas não interrompe a comunicação, e os corredores, ladeados de 
montras, aproximam a rua da sala de aula. 

A mesma unidade arquitectónico-pedagógica caracteriza os Centros Integrados de Educação 
Pública (CIEPs) implantados no Rio de Janeiro, nos anos 80 e 90 do século passado. Estes 
Centros foram concebidos mediante um programa educativo criado por Darcy Ribeiro; um 
plano governativo de modernização e promoção sociocultural implementado por Leonel 
Brizola; uma planta-tipo projectada por Oscar Niemeyer. Um programa curricular integrado 
que visava a escolarização em tempo total. A planta-tipo conciliava uma economia de 
custos e uma arquitectura simples, pois era formada por poucos elementos, sendo estes, 
no essencial, construídos com materiais em concreto (pré-fabricados). Cada Centro era 
composto por três estruturas: edifício central (3 pisos); ginásio; edifício de biblioteca. A rede 
dos CIEPs foi implementada durante os dois governos de Leonel Brizola (1983-1987 e 
1991-1994); durante o primeiro governo foram inaugurados mais de 500 Centros.

Tomando como base o complexo formado por local, pedagogia, arquitectura, podem traçar-
se algumas linhas de evolução, como apontamento para a história da arquitectura escolar. 
Assim, esse complexo esteve presente na selecção e adaptação de espaços escolares, 
que era a modalidade mais comum até final de Oitocentos. Ao longo do século XX, tal 
complexo foi acentuado, designadamente nas edificações de raiz, conferindo ao institucional 
escolar uma unidade de conjunto através de uma arquitectónica de modernização estética, 
harmónica e funcional, em si própria e devidamente enquadrada na paisagem. Em resposta 
à massificação escolar, tais harmonias, interna e externa, nem sempre foram respeitadas, 
nomeadamente em quadros de convenção e estilização. Era esperado que a diversificação 
escolar não comprometesse a confluência entre pedagogia/ currículo; adaptação e 
funcionalidade dos espaços escolares; engenho e desenho de novos projectos combinando 
arquitectura/ funcionalidade/ estética.

Em síntese, buscando um sentido evolutivo através da acentuação de um elemento 
prevalecente, podem identificar-se como principais ciclos da história da arquitectura escolar : 
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enquadramento e condicionamento escolar ; representação da educação através de uma 
adaptação dos edifícios-escola; unidade de sentido e função, obtida nas escolas-edifício. O 
carisma e o poder simbólico da educação-instituição saíram reforçados com a implantação 
de edifícios portadores de uma arquitectura escolar com estilo e valor estético.

Na longa duração, a história da arquitectura escolar integra uma diversidade de elementos 
e um quadro amplo de aspectos. Comporta dimensões estruturais e de permanência; 
desenvolveu-se de acordo com as circunstâncias e as conjunturas. Entre os aspectos a 
considerar, muito embora sem preocupação cronológica, podem enunciar-se: aspectos 
associados a políticas culturais, de missionação e aculturação, evolução científica, 
desenvolvimento sociocomunitário, urbanismo; aspectos associados a territórios, espaços, 
estruturas escolares, incluindo expropriação/ desapropriação, urbanização; aproveitamento, 
preservação, adaptação, (re)conversão de edifícios; construção de raiz; aspectos associados 
à pedagogia e aos planos curriculares, incluindo o espectro disciplinar, o modo e o método 
de ensino; aspectos relativos a segmentos de ensino, natureza e especificidade das matérias 
e dos perfis de saída; aspectos associados aos públicos; aspectos ligados à higiene, à 
ergonomia, ao bem-estar ; aspectos mais especificamente associados à arquitectura escolar, 
selecção dos espaços, planta dos edifícios, decoração, unidade de conjunto; aspectos de 
permanência e de mudança.

Esta vastidão de elementos e factores pode ser agrupada em três constelações. A primeira 
respeita a materialidade, espaços, edificação, disposição e organização de conjunto. A 
segunda, a representação e funcionalidade, que envolve combinatórias entre as dimensões 
pedagógica, política, curricular, orgânica, burocrática e de escrituração. Por último, a 
institucionalização, cujos principal força e valor simbólico residem na unidade de conjunto, 
nos planos arquitectónico e pedagógico. A convenção e a estilização, através de projectos-
tipo foram compagináveis com a singularidade da instituição-escola. Os ciclos pedagógico-
arquitectónicos tendem a replicar uma dinâmica de ideação/ projecção/ convenção/ 
estilização.

2. Apontamento para a história da arquitectura escolar

2.1. Legado moderno

A escola moderna ficou intrinsecamente ligada à urbanidade e à história das cidades. As 
cidades expandiram-se, em boa parte, por expropriação territorial e ordenação de locais 
para acolher novos moradores, como bem inferiu Maurice Halbwachs, o que Rossi (1998) 
não deixa de tomar como referência. A história das cidades está assim associada à história 
da arquitectura (Rossi 1998). Ou porque a escola moderna foi um meio de urbanidade, ou 
porque a implantação de unidades escolares forçou a disponibilização de novos espaços, 
também a expropriação e a desanexação fazem parte da história da escola. Na Europa 
Moderna, as Congregações Religiosas contribuíram para a urbanização e a expansão do 
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ensino. A instalação de unidades escolares foi assegurada pelo aproveitamento de edifícios 
devolutos, oriundos de Congregações extintas ou em trânsito, mas também pela ocupação 
de propriedades senhoriais ou monásticas, expropriadas por motivos político-ideológicos.

Surgida no contexto da Reforma Católica, a Companhia de Jesus associou missionação e 
escolarização, tendo-se expandido rapidamente pela Europa Católica em contraponto à 
Reforma Protestante. Também na Europa Protestante, missionação e escolarização foram 
movimentos fundantes. A criação de escolas ou de outras unidades de ensino e missionação 
forçou à ocupação de edifícios já existentes ou à expropriação de novos territórios. Desde 
a fundação dos primeiros Colégios, em Itália, que os Jesuítas haviam estabelecido como 
condição que estes fossem implantados intramuros (cf. Dainville 1978). Chegados a Portugal 
em 1541, numa primeira fase e correspondendo a solicitações dos Bispos, foram ocupando 
edifícios cedidos por outras Congregações Religiosas.

A implantação de raiz de uma Comunidade Jesuítica constituía um complexo formado 
por três edificações contíguas devidamente integradas e hierarquizadas na volumetria, na 
altura, na decoração. O edifício mais destacado era a Igreja, aberta ao exterior e servindo 
a comunidade envolvente. Um segundo edifício era o Colégio, igualmente acessível ao 
exterior, posto que, para além dos internos, as lições poderiam ser frequentadas por 
alunos pensionistas e por alunos externos. O terceiro elemento, em regra mais austero e 
recolhido, era a Residência Espiritual, destinada aos membros da Companhia. O complexo 
edificado deveria estar enquadrado na paisagem, podendo ser identificado e avistado de 
longe. Étienne Marttellange, arquitecto jesuíta francês, principiava os seus projectos por um 
conjunto de desenhos em que idealizava o enquadramento paisagístico do complexo a 
edificar. Conferiu aos Colégios uma dinâmica interior favorável à circulação dos estudantes.

Replicando a configuração de catedral, a Igreja era altiva para conclamar os fiéis e distinguir-se 
de outros edifícios. A atmosfera e a decoração deveriam conter elementos que conferissem 
ao olhar um teor religioso e de sacralização. Os Jesuítas davam preferência a locais já 
urbanizados e inseridos em área habitada. Ainda que a implantação de alguma comunidade 
houvesse de ser em edifício cedido, expropriado ou desanexado, os Jesuítas procediam a 
obras de adaptação para instalar os três elementos constitutivos de uma Comunidade. A 
Igreja e o Colégio deveriam ficar acessíveis à população local. O campanário seria elevado na 
paisagem. A organização do espaço envolvente deveria permitir a realização de procissões e 
outras manifestações socio-religiosas de exterior.

Fundado em 1551, o Colégio Romano foi tomado como modelo na aprovação dos 
projectos dos Colégios Jesuítas, ainda que não houvesse de ser replicado de modo 
uniforme. A arquitectura manteve-se como preocupação da Companhia de Jesus e 
quando, em 1753, o jesuíta Père Marc-Antoine Laugier publicou L’Essais sur l’Architecture 
não deixou de dar atenção às linhas de permanência, nomeadamente à tríade formada 
por critérios básicos: solidez (escolha de material e uso adequado); conveniência (situação, 
planeamento, comunicação interna e preservação); propriedade (adequação da decoração). 
De igual modo, um outro aspecto de permanência que salientou foi o «primat de l’utile 
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et du commode sur le beau ou le faste» (apud Dainville 1978, 156). Marc-Antoine Laugier 
manteve-se fiel às concepções hipocráticas, advertindo os construtores sobre a escolha 
do local, que deveria ser salubre, ventilado, sem nevoeiro, longe de pântanos, protegido de 
inundações, em terreno estável (ibidem).

O complexo tripartido foi também cultivado no Mundo Protestante, onde o modelo 
colegial foi igualmente comum. Com o surgimento de escolas secundárias, politécnicas, 
profissionais, militares, a configuração arquitectónica foi sendo alterada em função da 
diversidade e da progressão curricular. Abertas à componente técnica, estas escolas eram 
instaladas em espaços adequados à finalidade do ensino. O elemento religioso continuava 
bem presente, mas a pedagogia ganhava novo alento. Escolarizável, o sistema enciclopédico 
idealizado por Coménio, pedagogo do século XVII, combinava a ordem da natureza com a 
génese do conhecimento. As unidades arquitectónicas do sistema inspirado em Coménio 
surgiam integradas e progressivas, do concreto para o nominativo e para o figurativo. A 
configuração enciclopédica e progressiva, proposta por Coménio e pelos Irmãos Cristãos, 
deu origem a escolas com arquitectura própria, fundadas em territórios de missão.

Ao longo do século XVII e no século XVIII, foram surgindo cadeiras e outras modalidades 
de ensino instaladas em casas alugadas ou em casa dos próprios mestres. Havia casas-escola 
que eram pertença das autoridades locais, nomeadamente das câmaras municipais, e outras 
eram pertença dos mestres. Em Portugal, a implementação do Plano Escolar pombalino, 
criado pela Real Mesa Censória, contou com edifícios públicos e edifícios alugados por 
mestres e professores, devendo ser dada preferência a lugares centrais. A expansão escolar 
aprovada pela rainha D. Maria II incluiu a instalação da Cadeiras de Estudos Menores em 
Mosteiros e Conventos, alguns dos quais situados nos arredores das Vilas. Jerónimo Soares 
Barbosa, que foi Visitador Régio das Escolas da região de Coimbra confiadas à Universidade, 
testemunhou que havia Cadeiras de Primeiras Letras a funcionarem na própria residência 
dos Mestres e que as condições higiénicas, de segurança e de estudo, nem sempre estavam 
devidamente asseguradas (Magalhães 2010, 148).

O ensino da leitura e da escrita, associado ao Catecismo, quer no mundo reformista quer 
no mundo católico, foi cultivado por Católicos e por Reformistas, sendo confiado aos 
eclesiásticos ou em quem eles o delegassem. 

As pequenas escolas que foram surgindo nos Estados Alemães, nos Países Baixos, em França, 
na Escócia, nos Estados Unidos da América eram edifícios inscritos na paisagem urbana ou 
rural com configuração própria. 

2.2 Emergência da casa da escola

Desde a transição do século XVIII e ao longo do século XIX que, nos diferentes Estados 
europeus, o ensino em habitações domésticas (casas servindo de escola) foi dando origem 
à integração escola-casa de que resultaram casas de escola. A estrutura e a configuração da 
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instituição escolar apresentavam reminiscências da arquitectura jesuítica. A escola moderna 
(setecentista e oitocentista) manteve critérios de escolha do terreno e de urbanização, 
bem como aspectos institucionais inerentes à salubridade dos espaços e à harmonia do 
complexo arquitetónico. O terreno seria de fácil acesso e em área urbanizada. A casa 
de escola deveria ser recolhida na sua especificidade pedagógica, mas visível, acessível e 
devidamente notada pela comunidade que servia, contrariamente à casa-habitação, cuja 
arquitectura e habitat domésticos tendiam a privilegiar o recolhimento e a pessoalidade.

Entre os elementos de continuidade e uniformismo, destacam-se o campanário, a criteriosa 
escolha do local, a adequação aos respectivos métodos de ensino e, progressivamente, 
também aos respectivos públicos. Uma das imposições mais salientes, até meados de 
Oitocentos, em Portugal como noutros países, foi o Ensino Mútuo (método Lancaster), 
tomado como modo de organização dos alunos e método de ensino. Em Portugal, o 
Ensino Mútuo foi consignado na Lei de 31 de Outubro de 1835. Foi praticado nas Escolas 
Regimentais e teve repercussão nas Escolas Normalistas.

Uma leitura sumária do livro School Architecture or Contributions to the Improvement of School-
Houses in the United States (1854), da autoria de Henry Barnard, Comissário das Escolas 
Públicas em Rhode Island, desvela uma diversidade de planos para construção de escolas. 
Em 1830, o American Institute of Instruction oferecera um prémio para o melhor ensaio “on 
the construction of School-Houses”. Na sequência, no ano de 1831, foi publicado o “Plan 
for a Village School-House”. Este Plano estava associado ao método Lancaster e previa uma 
sala para 56 alunos, contendo mesa do professor, estrado do professor, escadaria de acesso 
ao estrado, fogão (aquecimento) se necessário, carteiras individuais, portas para entrada de 
raparigas e de rapazes, sala de recitação, que também poderia ser usada como biblioteca. 
Na parede, por trás da mesa do Professor, havia armários para livros.

Em 1838, Horace Mann, na qualidade de Secretário do Governo de Massachusetts para a 
Educação, apresentou um relatório sobre arquitectura escolar. Nos cinco anos imediatos 
foram construídas 405 novas escolas naquele Estado. No conjunto dos diferentes planos 
escolares norte-americanos, havia elementos comuns relativos à localização, natureza e 
dimensão do terreno, e relativos à edificação propriamente dita. Destinados a prevenir 
a comunidade sobre o início e fim das actividades escolares, o relógio e a sineta eram 
elementos frequentes, como frequente era a existência de campanário para abrigar relógio 
e sineta. 

Os edifícios procuravam corresponder às necessidades pedagógicas, variando em 
consonância com o modo e método escolares, e estando a construção devidamente 
adequada aos materiais e ao clima dos diferentes Estados. Como referido, desde final do 
século XVIII, que havia edifícios adequados ao Ensino Mútuo. Dispunham de uma sala ampla 
e que possibilitasse a comunicação entre o mestre e os monitores. Com a implementação 
de uma pedagogia intuitiva e uma educação integral, foram incorporados espaços de 
jardinagem e as paredes passaram a estar adornadas com cartas, mapas e estampas de 
diversa natureza. Por razões de economia, alguns edifícios apresentavam uma planta 
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octogonal, convergindo a cobertura para uma chaminé central destinada à ventilação e à 
circulação do ar aquecido. Os edifícios incluíam logradouro e jardins, podendo estes estar 
abrangidos na mesma cobertura do edifício. A educação física era realizada em espaços 
exteriores, devidamente preparados, e em espaços interiores.

Em França, antes de 1789, as casas de escola eram, em regra, asseguradas pelos professores. 
A Convenção fez aprovar legislação, regulando quer a adaptação dos edifícios quer 
a construção de edifícios de raiz. Estes deveriam ser casa do professor e acolhimento 
das crianças, dispondo de jardins e respeitando princípios de segurança e higiene. Um 
Regulamento publicado em 29 de Fevereiro de 1816 dava nota da falta de escolas e de 
que muitas escolas estavam mal instaladas. A lei de 5 de Dezembro de 1820 remetia o 
assunto para as autoridades locais, consignando, entre outros aspectos, a escolha de um 
local conveniente, que, para além da sala de aula, proporcionasse dormitório, refeitório, 
logradouro (cf. Buisson 1911, 1175).

Bem certo que, com propriedade, não se tratava ainda da Casa da Escola [Maison d’École]. 
Foi a lei de 28 de Junho de 1833 – Lei Guizot – «qui assurera enfin à l’école des ressources 
nécessaires à sa fondation, à la construction et à l’entretien de la maison qui lui est destinée» 
(Buisson 1911, 1175). Na sequência, o Regulamento de 16 de Julho de 1833 criava a 
figura dos planos de escolas, reclamando dos Conselhos Gerais orçamentos e projectos 
assegurados por uma direcção técnica «et ne fussent pas abandonnées à la fantaisie des 
architectes» (id., 1178). Tais planos serviriam de modelo para as escolas comunais. A Circular 
de 30 de Julho de 1858 vinha acompanhada de planos-modelo.

O conceito Maison d’École, consignado na Lei Guizot, trouxe a distinção/ superação entre 
lecionação na casa do professor e construção de um edifício escolar. Este deveria estar 
adequado aos alunos e cumprir os requisitos pedagógicos, para além de continuar a dispor 
de aposentos para residência do professor. Não poderia haver ligação directa entre as duas 
partes do edifício. Também o logradouro da escola e o quintal do professor deveriam ser 
distintos. Desde meados do século XIX que as escolas francesas, a construir, apresentavam 
uma edificação integrada na paisagem e na região.

Como referido, nos Estados Unidos, essa integridade institucional vinha de finais do século 
XVIII. O mesmo se observava nos Principados Alemães. A construção do edifício escolar 
obedecia a critérios pedagógicos, no que mantinha um traçado uniforme, mas deveria estar 
em harmonia com a paisagem e com o meio envolvente. Os materiais e a decoração 
variavam em conformidade com a região. No plano orgânico, os edifícios obedeciam a 
critérios pedagógicos e mesológicos. Era no plano institucional que a arquitectura escolar 
mantinha especificidade.

Em Portugal, o Decreto de 20 de Julho de 1866, implementando o testamento do Conde 
Ferreira, continha as normas a serem respeitadas pelos municípios e pelos construtores dos 
edifícios. Aquele benemérito doara ao Estado Português a verba de 144.000$000, destinada 
à construção de 120 Escolas de Primeiras Letras, a serem instaladas em capitais de concelho 
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e obedecendo a um mesmo plano arquitectónico. As novas construções deveriam ser 
instaladas em local central. A planta incluía sala de aula, habitação para o professor ou 
professora, frontão e campanário, sempre que possível. Em síntese, era um edifício de 
contraponto à Igreja, sacralizado de um outro modo – um templo escolar.

2.3 Uma Arquitectura Escolar

Até ao terceiro quartel do século XIX, correspondendo aos ciclos de estatalização e 
nacionalização (Magalhães 2010) – Lei Guizot em França e início da Regeneração em 
Portugal (legado Conde Ferreira) –, a instrução elementar obedecia a um plano herdado 
da Ilustração, nacionalizado e tornado universal ao longo de Oitocentos. Tal plano incluía: 
1) currículo básico de alfabetização escolar ; 2) normalização da função docente; 3) 
universalização da rede escolar (paróquias, comunas); 4) escrituração e inspecção; 5) regras 
e normativos para aprovação e construção dos edifícios escolares [inspecção e engenharia]. 
A aula era, portanto, o elemento central.

A escola construída de raiz seria edifício público. Em França, frequentemente a Câmara de 
Deputados e a Escola comunal partilhavam o mesmo edifício, no que a sagração do espaço 
escolar estava inerente ao poder civil. Em Portugal, na década de 60, foram apresentados 
modelos de escola primária, entre os quais, os desenhados por Mariano Ghira, na qualidade 
de Comissário dos Estudos de Lisboa, dados a conhecer em 1864 (cf. Silva 2002, 46-56). 
Nos termos do Decreto de 20 de Julho de 1866, a escola deveria ter edifício próprio. Os 
planos escolares conteriam indicações quanto ao local (que deveria ser central) e a planta 
do edifício, composta por sala de aula, logradouro, habitação do professor. A sala de aula 
deveria estar de acordo com o método de ensino, o mobiliário, o total de alunos previsto. A 
escola deveria apresentar idoneidade e carisma. Edificada em lugar central, ficaria próximo 
da igreja, de que replicava a forma. Qual templo laico, além da forma de pequena catedral, 
exibia o relógio, a sineta, o campanário.

O modelo-tipo das Escolas Conde Ferreira era de sala única e o traçado de conjunto 
era uma reminiscência eclesial. Era um plano de escola paroquial em sede/ cabeça de 
concelho, pelo que, desde a fundação, trouxe alguma controvérsia. Com efeito, nas cabeças 
de concelho, começava, sim, a fazer-se sentir a necessidade de uma escola central, graduada, 
logo com mais que uma sala e mais que um professor.

Nos Inquéritos da Inspecção às Escolas Primárias, datados de 1866 e de 1875, havia uma 
secção sobre os Edifícios Escolares. Em 1875, estava em funcionamento a maioria das 
Escolas Conde Ferreira. No testemunho dos inspectores, era uma melhoria expressiva em 
termos de qualidade escolar, contrastando com a situação da generalidade das escolas. Estas 
continuavam a funcionar em edifícios adaptados, boa parte dos quais oferecidos e geridos 
pelos próprios professores. Nas décadas seguintes e em sequência do maior envolvimento 
das autoridades municipais, nos termos da legislação em vigor, foram construídas escolas de 
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raiz, nomeadamente escolas centrais para os ensinos graduado e ensino primário superior, 
nas sedes de concelho.

Em Portugal como noutros países, nas últimas décadas de Oitocentos, pedagogos, políticos, 
cientistas, professores lamentaram, criticaram e procuraram transformar o estado das 
escolas. A arquitectura escolar constituía condição pedagógica e preceituado cívico, político, 
estético. Tornou-se matéria de experimentação, circulação de conhecimento, convenção, 
plasmada em escolas-modelo. J. Simões Dias, pedagogista e professor da Escola Normal 
de Lisboa, publicou em Educação Nacional, cujo n.º 1 data de 4 de Outubro de 1896, uma 
sequência de artigos sobre Edifícios Escolares. Fez uso do enunciado “arquitectura escolar”, 
para abranger diferentes tipos de edifícios e socorreu-se da comparação com as escolas 
de outros países, para evidenciar a situação crítica das escolas portuguesas. Referindo-se a 
escolas da Suíça, J. Simões Dias (1896a, 90) escreveu:

Quem percorre, por exemplo, os cantões suiços, fica maravilhado diante da 
elegância, do aceio, do conforto e das comodidades que se encontram nos 
differentes typos de architectura escolar, como se o architecto quisesse manifestar 
no artístico das formas e na harmonia dos adornos, todo o carinho e afeição 
do povo por essas casas que são o complemento do lar, por esses templos 
encantados, aonde a mocidade via comungar o pão espiritual. 

No mesmo tom comparativo, evidenciou a arquitectura escolar dos Estados Unidos, dando 
como exemplo as Escolas de Baltimore e Chicago. A título extraordinário, referiu o edifício 
da Escola de Primeiras Letras de Wardford, Connecticut, que havia custado 100.000$000, 
em 1874, ao tempo em que tinham ficado concluídas algumas Escolas Conde Ferreira, em 
Portugal, construídas com o módico orçamento de 120$000 por Escola.

Com efeito, o montante legado por Conde Ferreira era de 144.000$000 para ser usado na 
edificação de 120 escolas, excluindo as aquisições de terreno. Parafraseando o já referido 
Decreto de 20 de Julho 1866, J. Simões Dias referiu-se ao modelo-escola Conde Ferreira 
como um «tipo de construção escolar barato e cómodo, sem atavios luxuosos, mas que 
tivesse a necessária capacidade, e exposição razoável, e o material suficiente para os exercícios 
da escola» (Dias 1896, 90). Na sequência, lamentava que não tivesse sido implementada 
uma proposta discutida no Parlamento, no sentido de ser concedido um empréstimo de 
2.000 contos para que as Câmaras Municipais fizessem face às obrigações de manutenção 
e construção de escolas. Analisando o Relatório do Estado da Instrução Primária (1888-89), 
Simões Dias fez notar a exiguidade do total de edifícios expressamente construídos ou 
adaptados para casa de escola (edifícios alugados ou emprestados provisoriamente para 
escola). No conjunto eram cerca de 1.145 edifícios, contra os cerca de 2.615 alugados e 
emprestados. Destes, 2/3 tinham sido alugados «à última hora». Enfim, dos 3.790 edifícios, 
apenas 1.289 eram considerados bons ou remediáveis. Os restantes estavam em mau 
estado e sem condições higiénicas e pedagógicas (Dias 1896b, 100).
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Como referido, nas décadas finais do século XIX e até à Primeira Guerra Mundial, a 
arquitectura dos novos edifícios escolares tornou-se objecto de debate interdisciplinar 
e de políticas orientadoras. As construções escolares haviam-se tornado preocupação 
de higienistas, pedagogos, políticos. Devidamente qualificada em si própria, a planta e 
a implantação escolar eram matéria de progresso e modernização – a Escola havia-se 
tornado modelo e centro de aculturação e civilização, harmonizando princípios pedagógicos, 
higienistas, psicológicos, arquitectónicos. A identidade escolar era assegurada pela unidade 
arquitectónica. As Escolas-modelo aproximavam-se do edifício público (religioso ou civil), 
visando a comunicação, a sacralização e a relevância na paisagem. A edificação de uma escola 
era motivo de ordem, na materialidade, na funcionalidade, na comunalidade, na identidade 
e congregação quanto a futuro. O ritmo escolar sobrepunha-se à cadência das actividades 
tradicionais. Quando existente, o campanário avisava a comunidade sobre o início e o fim 
das actividades escolares.

Em França, tal debate ficou associado às Escolas da III República. Em 24 de Setembro de 
1880, foi constituído um Comité de Construções Escolares para exame dos projectos. 
Na transição do século XIX e primeiras décadas do século XX, o arquitecto Jean-Marie 
Laloy, que projectou escolas primárias, escolas normais e escolas agrícolas, desenvolveu na 
Bretanha um estilo regionalista e pitoresco de inserção no meio, usando materiais locais e 
adequando a estética do edifício escolar, à paisagem. Este arquitecto sucedeu a Hippolyte 
Béziers-Lafosse, arquitecto oficial da 3ª República, que cultivara um estilo neoclássico e havia 
projectado 95 escolas, entre as quais a École Normale d’Institutrices de Rennes, a École 
d’Agriculture e a École Politique de Saint-Goulay.

Em Portugal, por proposta da Associação dos Engenheiros Civis Portugueses, em 2 de 
Março de 1898, o governo abriu um concurso público para aprovação de projectos-tipo 
para as construções escolares. O concurso foi ganho pelo arquitecto Adães Bermudes. 
Os edifícios teriam uma ou duas salas e habitação para o professor, vestiário, logradouro 
coberto, retretes e urinóis. A estimativa de custo de construção era de cerca de 40 réis por 
aluno, não incluindo o custo do terreno. Cada aula poderia abrigar no máximo 50 alunos. 
Estava prevista a construção de mais de duzentas escolas pelo modelo aprovado. Entre 
outras críticas ao modelo-tipo Adães Bermudes, era notada a ausência de espaço para 
actividades de educação física e espaços destinados aos trabalhos manuais.

Um outro arquitecto escolar foi Raul Lino. Em 1916, referiu-se ao seu projecto da Escola de 
Alcântara, na Tapada da Ajuda, como nele tendo procurado conciliar «o espírito inventivo 
de um lado e uma cousa chamada orçamento de outro lado. De resto, estud[ou] o assunto 
como toda a gente o faria, para satisfazer às exigências pedagógicas, de higiene escolar, etc., 
etc.» (Lino 1916, 335). A escola foi concebida para oitocentos alunos. Lino informou que, 
para os cálculos dos custos se socorreu dos estudos contidos no livro de «um homem lá 
fora». Assim, se, deste modo, não escondeu a comunalidade de modelos escolares, também 
não deixou claro se concordava inteiramente com a contenção de custos praticada em 
Portugal. Quanto ao seu projecto, informa que introduziu adaptações, pois que tirou proveito 
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das árvores existentes no terreno, fugiu «àquela fisionomia antipática (…) da uniformidade 
obrigada dos vãos de janela» (id. 334). Implantou a escola no meio do terreno, fruindo do 
sol, e deu à cantina a forma de um polígono aberto sobre o campo de recreio. Em modo 
de comentário geral, salientou que a criação de uma arquitectura portuguesa não reside 
na imitação de estilos do passado, antes «é indispensável (…) [que] estudemos e amemos 
muito toda a beleza das passadas épocas (…) [para] chegar a reconhecer intuitivamente 
os caracteres comuns a todos os estilos que na sua essência são profundamente nacionais» 
(ibid.). Salientou que a arquitectura é a arte de proporcionar, não bastando a utilização de 
um elemento típico, nomeadamente o azulejo, para caracterizar um estilo. Raul Lino já havia 
desenhado o Jardim-Escola João de Deus de Coimbra (1911) e o Jardim-Escola de Lisboa 
(1915).

Falar de uma arquitectura escolar desde meados de Oitocentos é reconhecer uma unidade 
arquitectónica, conciliando elementos pedagógicos, económicos, estéticos e simbólicos. Os 
edifícios escolares incorporavam uma ordem civilizacional e uma simbologia pátrias.

Ferdinand Buisson, inspector geral de instrução pública francesa, em Dictionnaire de Pédagogie 
(1882), havia-se referido a esta função educativa da arquitectura, nos seguintes termos: «ce 
qu’a d’efficace ce langage des objets extérieurs, et sur l’importance dont seront, pour les 
nouvelles générations, ces habitudes de propreté, ce goût de l’ordre que l’on veut inspirer 
par le soin apporté à l’installation matérielle» (apud Willerval 1993, 122). Desde finais de 
Oitocentos que a arquitectura retomava a função de educação primeira. Os novos planos 
escolares da década de 90, em França, como os planos portugueses das décadas seguintes, 
reflectiam tal desígnio.

2.4 Relevo do critério pedagógico- Escola Nova

Por reacção à politização e regimentação escolares (tendentes a fechar a educação em 
torno de ideologias nacionalistas) e ajustando-se à pedagogia científica, aos métodos 
activos, a um currículo enciclopédico, pedagogos, professores, cientistas intentaram uma 
nova perspectiva da escola, com imediata repercussão na arquitectura. A principal inovação 
foi levada a efeito pelo Movimento da Escola Nova. Este Movimento, surgido na Europa nas 
últimas décadas do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, ganhou propriedade 
e influência no Mundo Ocidental. Os trinta princípios estruturantes da Escola Nova foram 
sistematizados por Adolphe Ferrière e publicados como Prefácio do livro Escola Nova de 
Bierges, de Faria de Vasconcelos.

Nesse livro, publicado em 1915, Faria de Vasconcelos descreveu de forma criteriosa a 
composição e a pedagogia da Escola que, entre 1912 e 1914, havia fundado e dirigido em 
Bierges. Segundo Adolphe Ferriére, a Escola Nova de Bierges cumpria 28 dos 30 princípios 
contidos naquela Convenção. Um dos aspectos inovadores foi a arquitectura. Por opção de 
Faria de Vasconcelos, a Escola tinha sido implantada em espaço rural, habitado e cultivado, 
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não longe de Bruxelas e servida de comboio – «no campo, mas perto de uma grande 
cidade, parece ser a melhor situação para uma Escola nova» (cf. Vasconcelos 2015, 29). A 
estrutura arquitectónica da Escola (internato) de Bierges incluía:

(…) uma casa de habitação, dois edifícios para aulas e anexos (quinta). A horta, 
o pomar, a mata e os terrenos de cultivo ocupam uma área de seis hectares, o 
que é mais do que suficiente para as necessidades da escola (ibid.). 

Dos dois edifícios de aulas, um continha oficinas e laboratórios e, o outro, salas de aulas, 
desenho e laboratório de ciências naturais.

Convidado pelo então Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Teófilo Ferreira, para 
apresentar as “Bases para uma Escola Primária. Tipo Municipal”, Faria de Vasconcelos, que, na 
Escola Nova de Bierges, dera particular atenção à localização, às características do terreno 
e à disposição dos diversos pavilhões, gerando uma formação integral em ambiente de 
interacção, flexibilidade, interdisciplinaridade, projectou, uma vez mais, uma constelação de 
pavilhões. Recomendou a utilização de materiais leves. Os edifícios deveriam ser de um 
só andar, com alicerces de pedra, construídos em madeira e cobertos por telha ou lousa. 
As paredes deveriam ser arredondadas e as salas rectangulares, com 2/3 ou 3/5 metros, 
iluminadas de um dos lados. Deveriam ter boa iluminação natural e iluminação eléctrica.

A escola seria composta pelos seguintes pavilhões: 1 – pavilhão para aulas e serviços 
administrativos (6 aulas, 1 sala de conferências, 1 biblioteca, 1 sala de serviços administrativos 
e contabilidade, sala de direcção, sala de professores, sala de espera); 2 – pavilhão para 
laboratórios, salas de trabalho manual, oficinas, pequeno museu de física e química e de 
ofícios; 3 – pavilhão para instalações higiénicas (vestiário, duche, piscina, médico escolar, 
ginásio); 4 – pavilhão para cantina e cozinha. O terreno deveria ser seco, em vertente com 
fácil escoamento de água. Para além da área edificada deveria haver terreno suficiente para 
jardinagem e horta (Vasconcelos 2006, 477-487).

Celestin Freinet, pedagogo e professor que exerceu uma grande influência na modernização 
escolar, nas primeiras décadas do século XX, fundamentou e implementou uma pedagogia 
escolar activa e centrada no trabalho. O trabalho deveria revestir-se de uma lógica 
produtiva e seria a base das actividades intelectuais, manuais, artísticas. A escola deveria 
estar organizada em regime de cooperativa e de self-governement. Deveria constituir 
«uma oficina de trabalho simultaneamente comunitário e especializado» (Freinet 1974, 
71). Freinet concebeu um plano arquitectónico de reconversão da sala tradicional, que 
designava de «auditorium-scriptorium». A escola «oficina de trabalho» comportaria «uma 
sala comum, oficinas exteriores especializadas (jardim, horta, anexo com animais); oficinas 
internas especializadas»; nas escolas tradicionais deveriam ser construídas oficinas contíguas 
à sala tradicional, pois são «a natureza e a forma do trabalho escolar que devem determinar 
a estrutura dos edifícios» (ibid.). 
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Para que a escola fosse a oficina complexa, manual, intelectual e artística destinada a formar 
harmoniosamente o homem completo e activo da sociedade futura, Freinet preferia 
«pequenas escolas de cinco, seis salas em vez de grandes edifícios, tipo quartel» (Freinet 
1974, 201). Em contraponto às grandes escolas, argumentava que «a construção de escolas 
de cinco ou seis classes, a dispersão, a cisão dos grandes conjuntos em unidades pedagógicas 
de cinco ou seis elementos [parecia indispensável] para a modernização e êxito da escola» 
(id. 202).

Os pedagogos davam particular relevo à componente arquitectónica como unidade 
institucional e condição fundamentar para uma pedagogia integrada, enciclopédica, 
transformadora. Em Notas uma Excursão Pedagógica (1930), Joaquim Tomás, inspector do 
Ensino Primário, secretário de Notas de uma Excursão Pedagógica e, após, editor de Revista 
Escolar (1921-1935), dá nota da visita de estudo a Espanha, França, Bélgica, Suíça. Visitou 
Revista Escolar os principais Centros Pedagógicos e Escolas inovadoras, tendo-se referido à 
Escola do Mail, no Cantão de Genebra, nos seguintes termos: 

Nesta escola, que passa por ser uma das melhores de Genebra, funcionam duas 
classes infantis, doze primárias, duas complementares e duas de atrasados, todas 
com separação de sexos, excepto as infantis. Possui Ginásio, enfermaria, biblioteca, 
balneário e tudo o que é preciso a uma instituição moderna desta natureza/ 
Edifício grandioso e com amplo pátio de recreio anexo, mas de construção um 
pouco severa (Tomás, 1930, p. 119).

O edifício era composto por dois andares sobrepostos. Refere também que a Escola de 
Chataignerais, no Cantão de Vaud, foi a primeira Escola Nova na Suíça; estava instalada no 
campo e funcionava em regime de internato e de self-governement (Tomás 1930, 145).

Estas soluções de modernização caracterizavam-se, no essencial, por colocar o critério 
pedagógico ao centro; dar atenção à economia de recursos; fazer uso de materiais disponíveis 
em cada região e, enfim, pela criação de um eco-sistema escolar de educação integral. 
O recurso a materiais leves trazia à instituição escolar uma noção de humanização dos 
meios, abertura à mudança. Tais soluções arquitectónicas preservavam uma especificidade 
escolar e conferiam sentido instituinte à interaccção dos sujeitos. Na adaptação proposta 
por Freinet, a noção de “instituição educativa total” ganhava coerência na associação 
entre a materialidade e o tipo de actividade. O sentido instituinte ficava reforçado com a 
cooperação, o self-government e a implementação de uma pedagogia que tomava o trabalho 
como móbil e auto-realização. O complexo escolar irradiava em torno do edifício central 
(onde decorriam as aulas e os actos solenes): pavilhões e laboratórios para actividades 
de observação e experimentação; ginásio e campos de jogos para actividades físicas e 
desportivas; horta e local de jardinagem, viveiro com animais.
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2.5 Estilização, planificação, convenção

Com a universalização escolar assegurada pelos sistemas estatais de ensino, no período 
entre as duas guerras mundiais, os governos estipularam e convencionaram modelos 
arquitectónicos para serem implementados através de Planos nacionais de edificação 
escolar. Foram criados gabinetes para concepção, planificação e supervisão dos projectos. 
De um modo geral, tais Planos continham uma estrutura de conjunto e uma decoração 
básica que asseguravam uniformidade. No entanto, por razões de economia de custos e 
de harmonização com o meio, estes Planos previam uma adequação regional, através da 
incorporação de materiais locais e do ajustamento à variação climática. A componente 
mesológica era tomada em grande atenção, sobretudo em meios rurais e territórios 
isolados.

Desde finais do século XIX que, associado à emergência e à estrutura de sistemas escolares 
estatais, tinham sido implementadas políticas orientadoras da construção e harmonização 
escolares. Os Estados criaram organismos e gabinetes de modelação e sancionamento que 
contavam com arquitectos, higienistas e pedagogos. 

Em Portugal, pela Portaria de 1 de Março de 1898, fora aberto concurso para projectos 
de edifícios para escolas primárias. Na sequência de uma lei de 30 de Junho de 1898, o 
governo ficou autorizado a contrair um empréstimo de 400.000 reais para a construção de 
200 edifícios para escolas primárias. Uma Portaria de 22 de Novembro de 1899 estipulava 
que a Direcção das Construções Escolares passava a fornecer gratuitamente projectos para 
edifícios escolares. Daí em diante, só os edifícios que respeitassem esses projectos-tipo 
seriam aprovados. Pelo decreto n.º 8 de 24 de Dezembro de 1901 foi criada a Direcção 
Técnica das Construções Escolares, junto da Direcção Geral de Instrução Pública.

Após a I Guerra Mundial, a explosão e a obrigatoriedade escolar, em Portugal como em 
outros países, forçaram a uma nova dinâmica nas construções escolares, de modo massivo 
e uniforme. A partir da segunda década do século XX, foram criados, convencionados e 
implementados projectos-tipo de construções escolares.

Em Espanha, por um Normativo R.D. (Real Decreto) de 23 de Novembro de 1920, «la 
construcción de edificios escolares, tanto los destinados a las escuelas graduadas como 
unitarias, se realizará por el Estado» (apud Lahoz Abad 1993-94, 121). Pelo mesmo normativo 
foi criada a Oficina Técnica para Construcciones de Escuelas dependientes de la Dirección 
de la Primera Enseñanza, que criou um conjunto de 7 Planos-Tipo. Esta constelação de 
planos constituiu um programa pedagógico-sanitário racional com um desenho funcional e 
um estilo nacional-regionalista.

Portugal tinha chegado à década de 30 com grande carência de edifícios escolares. O Estado 
Novo fez aprovar um Plano de construções, com base no modelo arquitectónico dos 
projectos-tipo apresentados, em 1935, pelos arquitectos Raul Lino e Rogério de Azevedo. 
Este Plano de Construções Escolares, que ficou consignado como Plano dos Centenários, 
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veio a ser lançado pela Lei n.º 1.985, de 17 de Dezembro de 1940. Visava a construção 
de 12.500 salas de aula. O modelo arquitectónico recuperou os projectos-tipo de 1935, 
adaptados pelos arquitectos Manuel Fernandes de Sá, Joaquim Areal, Eduardo Moreira dos 
Santos, Alberto Braga de Sousa. Foram aprovados pelo Governo dois projectos-tipo: um 
só edifício para os dois géneros; um edifício para cada género. Foram concebidos planos de 
duas, seis ou oito salas para os dois géneros, e planos de uma, duas, três ou quatro salas para 
cada género. A unidade de referência era a sala de aula, concebida para uma capacidade 
máxima de 40 alunos. Deveria ser rectangular, com 8 x 6 metros e 3,5 metros de altura, 
iluminada por grandes janelas, num dos lados. A fachada principal com as salas de aula e 
recreio coberto deveriam estar voltadas a sul-sudoeste.

Determinado por factores de economia e funcionalidade, replicando um quadro de 
minimalismo escolar, o modelo arquitectónico era único, adaptável de região para região. 
Haveria uniformidade na mobília e no material didáctico. Os encargos de edificação destas 
escolas seriam assumidos, em igual peso, pelo Estado e pelas autoridades locais, que 
assegurariam o terreno e a construção dos edifícios. Nos termos do Decreto-Lei n.º 35.769, 
de 27 de Julho de 1946, aqueles edifícios escolares passariam a ser propriedade dos corpos 
administrativos locais, mediante reembolso ao Tesouro Central e garantia de manutenção. 
O Plano dos Centenários sofreu atrasos e foi objecto de ajustamentos. Em 1959, quando 
do balanço oficial, estava cumprido em cerca de 50%. No Plano dos Centenários, a escola 
foi implantada com espaço e edifício próprios, acessíveis, ainda que nem sempre em lugar 
central. Afastada da Igreja e do núcleo urbano tradicional, passou a constituir um novo 
elemento no habitat e na paisagem das localidades. Mesmo que construída de raiz, a escola 
nem sempre deu origem a um novo plano de ocupação e urbanização.

Os principais traços que configuram os edifícios do Plano dos Centenários são telhados 
com duas, três ou quatro águas, com beiral e arcadas que servem de alpendres cobertos. 
Apresentam pequenos torreões coruchéus, rematados pela esfera armilar ou por cataventos. 
As fachadas apresentam socos de cantaria, «as janelas são rectilíneas, emolduradas a 
alvenaria simples de pedra. As fachadas principais são assinaladas por pedras de armas» 
(Tereno 2016).

As cidades de Lisboa e Porto não foram directamente incluídas no Plano dos Centenários. 
Cabia às respectivas Câmaras Municipais assumir a dinâmica das construções escolares. 
Entre 1944 e 1961, a Câmara Municipal de Lisboa mandou construir 21 novos Centros 
Escolares. Assim, em 1948, foi aprovado o Plano Geral de Urbanização e Expansão de 
Lisboa, com repercussão directa nas Construções Escolares. Os 5 novos Centros Escolares 
construídos entre 1944 e 1950 foram enquadrados pelo modelo arquitectónico do Plano 
dos Centenários. Entretanto, pelo Decreto-Lei n.º 39.982, de 21 de Dezembro de 1954, 
ficaram as Câmaras Municipais autorizadas à contratação directa de arquitectos externos 
para a elaboração de projectos escolares, considerados Projectos Especiais.

Diferentemente, das plantas anteriores, as plantas dos Centros Escolares de Lisboa 
construídos entre 1953 e 1956 foram encomendadas a arquitectos de fora da Autarquia. 
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Apresentam uma arquitectura com elementos de modernização, que combinam e 
enquadram o traçado escolar com o entorno, harmonizando a especificidade escolar. 
Também os elementos decorativos foram criados tendo em atenção o entorno urbano. 
Estes projectos apresentam uma unidade arquitectónica. Cada projecto era considerado 
«de uma forma global, abrangendo todos os detalhes do interior e do exterior da escola, 
revelando uma visão humanizada e funcional do edifício, utilizando um reportório actualizado 
e adaptado ao universo infantil» (Tereno, 2016). Foram construídos novos Grupos Escolares, 
com destaque para a Célula 7 de Alvalade, cujo projecto foi concebido por Ruy Jervis de 
Athouguia, com a contribuição artística de Stela Albuquerque.

No conjunto dos 13 Grupos Escolares até então construídos e de ampliações de outros, 
a cidade de Lisboa passou a dispor de 188 novas salas de aula. As plantas dos Centros 
Escolares construídos em 1957-58 e entre 1958 e 1961 foram também encomendadas 
a arquitectos externos à Autarquia. O valor arquitectónico e patrimonial dos edifícios 
escolares não é, por consequência, uniforme2. Testemunhos de uma memória oficiosa da 
educação e de uma memória colectiva, aqueles edifícios desafiam a um estudo criterioso 
nos planos historiológico e historiográfico, nomeadamente no que reporta a critérios de 
representação e identidade, como indicadores materiais e simbólicos do seu valor como 
educação histórica.

A unidade ‘projecto’, com princípios de inovação, convenção, estilização, fez-se também 
sentir na arquitectura dos liceus. Pelo Decreto-Lei n.º 28604, de 21 de Abril de 1938, foi 
autorizado o Programa de Construções, Ampliações e Melhoramentos de Edifícios Liceais. 
Para a primeira fase, estava prevista a construções de 10 novos liceus, além de ampliações 
e melhoramentos. O Plano estava confiado à Junta das Construções para o Ensino Técnico 
e Secundário. O primeiro Relatório data de 1941 e nele estava incorporado um Programa 
Geral para a Elaboração dos Projectos dos Liceus, ficando cada liceu organizado de acordo 
com os seguintes grupos: serviços administrativos, serviços escolares, serviços especiais, 
serviços de educação física, serviços de comunicação e diversos (cf. Alegre 2012, 302). 
Comentando as plantas dos liceus construídos nos anos seguintes, Alexandra Alegre (2012, 
307) destaca:

(…) a elaboração de um programa-base, que explicou todas as exigências 
espaciais a que a solução arquitectónica deveria responder, uniformizou a 
organização e a disposição do programa nos edifícios liceus construídos. Embora 
não sujeita a um projecto-tipo, a concepção dos edifícios liceus manifestou 
também uma uniformização na linguagem arquitectónica e urbanística utilizada, 
que servia os ideais historicistas e o carácter representativo pretendidos pelo 
Estado Novo» (id., p. 307).

2 Sobre a classificação dos Centros Escolares de Lisboa, pode consultar-se http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/
data/patrimonio_imovel/classificacao_do_patrimonio/despachosdeaberturaearquivamento/2018/escolasmiguel/er1.pdf
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Os liceus construídos na década de 60 obedeceram a um plano normalizado, organizado 
por pavilhões, que procurara corresponder a um ensino mais activo. A expansão do 
ensino liceal entre finais da década de 60 e primeiros anos da década de 70, conduziram à 
aprovação de um projecto normalizado (projecto-tipo).

3. Unidade institucional – memória, património, inovação

O relevo e o significado institucional da arquitectura escolar não foram uniformes no 
decurso dos dois últimos séculos, mas foi um factor decisivo na institucionalização da 
escola e na constituição de uma memória mas esta educativa. Frequentemente se colocam 
em oposição os campos do património e da função. Patrimonialidade e funcionalidade 
também se inscrevem na dialéctica institucional, dão curso à combinação entre duração e 
actualidade, e, enfim, à relação entre educação e história, numa dinâmica de historicidade 
e educabilidade.

Combinando o estrutural escolar com o estético e o bem-estar, por um lado, e com a 
plasticidade dos materiais e reconversão pedagógica, por outro, vem sendo possível, num 
quadro de flexibilidade curricular e de multivalências, preservar os edifícios com valor 
arquitectónico e reconvertê-los para corresponderem às necessidades pedagógicas e 
didácticas actuais. Desde finais do século XIX que a arquitectura, dando resposta «a princípios 
de ordem higiénico-sanitária reclama a transformação do espaço escolar, consolidando e 
reforçando a sua presença na concepção dos edifícios escolares no decurso do século XX» 
(Alegre 2012, 67). 

A noção de unidade arquitectónica, ajustando materialidade, funcionalidade, estética com as 
orientações pedagógicas, foi retomada nas construções das escolas secundárias da década 
de 70. O edifício escolar surge integrado na urbanização, como sucede com o Liceu de 
Benfica:

Em termos urbanos, o Liceu de Benfica, pelo modo como se implanta no terreno, 
voltado para a paisagem envolvente, afirma-se como um elemento marcante da 
paisagem, readquirindo o valor simbólico atribuído ao edifício escolar, no contexto 
urbano onde se insere. (Alegre, 2012, p. 349)

Pode argumentar-se que a história da arquitectura congrega um complexo sociocultural, 
pedagógico, arquitectónico, para formar o institucional escolar. O edifício evoluiu de espaço 
para representação e a arquitectura veio a constituir um texto polimórfico, harmonioso, 
que concilia materialidade, configuração, simbolização. A influência do edifício é inseparável 
da implantação e do significado educativo que lhe é conferido pelos observadores, pelos 
agentes e, sobretudo, pelos fruidores. Na história da arquitectura escolar, há um eixo de 
institucionalidade, e a institucionalização resultou de progressivas combinações entre os 
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aspectos curriculares, pedagógicos, urbanísticos e a configuração arquitectónica.

Agustin Escolano (1993-94, 100) refere-se à arquitectura escolar como 

(…) un programa, una especie de discurso que instituye en su materialidad un 
sistema de valores, como los de orden, disciplina y vigilancia, unos marcos para 
el aprendizaje sensorial y motórico y toda una semiología que cubre diferentes 
símbolos estéticos, culturales y aún ideológicos. (p. 100)

A arquitectura escolar surge assim como entidade portadora de soberania e significado, 
de que depende a institucionalidade escolar. A arquitectura acompanhou as inovações 
pedagógicas e adaptou as concepções gerais ambientais e técnicas de espaço e de edificação.

Este mesmo efeito de institucionalidade é descrito e caracterizado por Antonio Vinão Frago 
(1993-94, 35 e 43) nos seguintes termos: 

La arquitectura escolar por lo general ha combinado la clausura o cierre con la 
estentórea ostentación de un edificio sólido cuyas paredes constituían la frontera 
con el exterior o que se hallaba separado del mismo por una zona más o menos 
amplia del campo escolar y un muro o verja que señalaba los límites del espacio 
acotado (…).

En este juego de relaciones entre lo interno y lo externo, lo cerrado y lo abierto, 
dos serían, en síntesis, los modelos simplificados. Uno, en forma de U, en el 
que predomina la fachada, el sentido del espectáculo y la ostentación. Busca 
impresionar al que lo contempla y oculta su interior. Un interior en el que se 
penetra sin transición, directamente desde el exterior. Otro, en forma de U 
invertida, antítesis del anterior, al que se accede a través de un patio o jardín y 
que acoge y proteje a la vez al visitante, recibiéndolo entre sus dos alas a modo 
de brazos. (p. 35 e p. 43)

A organização e a distribuição internas dos espaços nem sempre obedeceram a um 
critério uniforme. Se em alguns edifícios se observa uma fragmentação, noutros foram 
privilegiadas a abertura e a circulação. Também no plano curricular, a interdisciplinaridade e a 
flexibilidade frequentemente se sobrepuseram à especificidade dos espaços. Duas grandes 
configurações que pontuam a história da arquitectura foram a integrada e a modular (Viñao 
Frago 1993-94, 52). 

Pode aventar-se que há uma matriz institucional que atravessa a história da arquitectura 
escolar e que congrega, entre outros, os seguintes aspectos: expropriação/ desapropriação 
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– aproveitamento, adaptação, construção de raiz; uma teoria da permanência que valoriza 
a readaptação/reconstrução; uma harmonia interna e externa e externa que se observa 
na integração/planos urbanísticos; uma construção de raiz, obedecendo a planos-tipo, 
convencionados e estilizados, em que a construção autónoma escolar pode surgir isolada; 
uma unidade criativa com plano arquitectónico específico, onde a unidade e a harmonia de 
conjunto são obtidas a partir de um laborioso trabalho arquitectónico, material, funcional, 
estético.

Concluindo

A arquitectura escolar integra e dá consistência à escola-instituição. Nesse sentido, não 
resulta apenas da ampliação e melhoria dos espaços habitados e do modo doméstico 
de edificação – por adição e remediação. Por contraste e subjacente à arquitectura 
escolar está um plano, portador de uma intencionalidade e de uma simbologia. O plano 
arquitectural escolar foi, em regra, inspirado na monumentalidade dos edifícios religiosos e 
dos edifícios públicos, mas a escola, por definição, não foi ‘uma casa grande’. Aos postulados 
tradicionais e modernistas de higienismo, organização espacial, racionalidade panóptica, o 
plano arquitectural escolar associou os princípios pedagógicos (curriculares, psicológicos, 
sociológicos, didácticos).

Após a I Guerra Mundial, a explosão e a obrigatoriedade escolar forçaram à convenção 
e à estilização como resposta à massificação. Tais planos deixaram margem para alguma 
sensibilidade etnocultural, mas, a partir dos anos 70, a arquitectura escolar passou a reflectir 
a abertura curricular e assumiu algum sentido experimental. A crise escolar, que começou a 
fazer-se sentir a partir dos anos 80, e a preservação e reconversão, a inovação dos edifícios 
escolares acentuaram um primado da arquitectura na consignação do institucional escolar. A 
unidade arquitectónica ficou associada ao efeito de instituição. O respeito pela diversidade 
dava nova vida ao quadro de unidade. Tal relevo fica patente em construções de raiz, de que 
são exemplo as já referidas Escolas Apollo, retomando a pedagogia de Montessori. Também 
os planos de preservação patrimonial, requalificação dos edifícios, adequação e actualização, 
tomam como princípio básico combinar a preservação do poder simbólico, intrínseco ao 
institucional e à memória, com as novas utilizações.

E se a história da arquitectura escolar ficou associada à expansão das cidades, à ocupação 
de novos espaços, à escola-instituição, salvaguardando uma teoria da permanência, também 
a preservação e a requalificação escolares proporcionam o combate ao abandono e à 
desertificação, e conferem um significado actual ao institucional escolar.
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Figura C: Liceu Diogo de Gouveia
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How Architecture Learns from Children

Mark Dudek

How do children learn? This must be one of the most important questions of our age. 
At school they learn stuff which is currently viewed in somewhat sterile terms, normally 
emphasising the importance of the future well-being of the nations’ economy, instead of that 
of the child. This is reflected in a primary school curriculum which is narrowly framed; priority 
is given to literacy and basic mathematical and scientific training, often to the exclusion of 
more creative subjects such as art, music and drama.  Time, it seems, is too precious to 
waste on such ephemera. But how do children learn about more nuanced life qualities, 
such as friendship and collaboration, peace and environmental consciousness, creativity and 
reasoning, the things that will make them truly human? 

This dichotomy is often described simplistically as ‘learning and schooling’. Learning is what 
goes-on in the classroom, schooling often takes place in the hallways, the dining spaces and 
the playgrounds, sports-fields and beyond, as though they were two separate areas of study. 
In reality they are part of an over-lapping spectrum which constitutes childhood’s progress 
in all of its rich kaleidoscopic breadth. But the intricate geometries of learning are not just 
confined to the school; inevitably architecture and the wider environment have a significant 
role to play in how and what children learn.  

As if children were future units of production, their value is measured against the cost 
per square-metre of the school buildings they occupy, together with the salaries paid to 
their teachers, set against the school’s SATS examination results. This is it seems is the 
sole mechanism of worth. Therefore in the current political climate of austerity, cheap as 
chips school buildings are, it seems, all the rage. This presentation challenges that thinking, 
arguing that architecture and its contents are of fundamental importance to the learning 
project.  However, the world beyond the school gates is where children learn most, with the 
application of their natural curiosity, experiencing architecture and the various environments 
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to which they are exposed, as a continuous realm of rich, vibrant discovery.

With the benefit of hindsight, this was certainly the case when I grew-up during the 1960s 
and ‘70s, where the countryside beyond my back-garden lay open to me like an extended 
play-ground of natural discovery. Some of the most formative personal experiences in my 
education, and moments of broader understanding, emerged outside school. Today many 
people bemoan the constraints placed on the current generation of children, with over-
safe environmental controls, due to fears of the streets and other public spaces outside 
the supposedly autonomous environments of home and school. Combine this with a new 
‘digital playground’, with social media and gaming of the most addictive kind, all appealing 
strongly to children and the modern world of childhood is understandably viewed by many 
parents with great suspicion.  

However, I would argue that there is something very interesting which has occurred over 
the past 25 years, transforming the ways in which we should look at childhood education 
today; a cultural effect which has the potential to transform learning and improve lives in 
the future. It has to do with the way in which architecture and space reflects the child’s 
individualistic ways, their cultural leanings, and thereby has the scope to correlate a cognitive 
web which enables and sustains learning. It’s partly the benign connectivity which has 
developed between commercialism and the everyday life of the modern child. It’s a delicate 
and complex balance which needs to be held in check, however there is great value in 
playing one against the other. I will illustrate this anecdotally, by way of my own children’s 
mini-story. 

How do my two young teenage children learn to dance, and more importantly how are they 
motivated to stick with it, attending classes two evenings a week after school, year after year? 
Initially there is an element of pop-culture in play; they regularly check the Instagram account 
of social media stars Maddie and Mackenzie, they have attended their mass dance event, 
(a Christmas treat), joining with thousands of other young girls at the highly architectural 
Copper Box building on the Olympic Park. They are now imbued with the spirit of these 
cartoon like people, who provide an immersive three-dimensional inner image which is very 
powerful. This turns them onto the creative possibilities of dance, suddenly it is cool. Now 
the architecture takes-over at a more local level.  

There is a dance class at the gym attached to the school which has a number of purpose 
designed performance spaces. They can join-in with an age appropriate class of modern 
dance moves, led by an adult dance teacher. It is important that they can relate emotionally 
and stylistically to the space, (and the teacher). Together with a group of their own peers, 
they all dance together in their standard blue leotards. They are using the school’s facilities 
which are publicly accessible after hours. The image and the space must resonate. It is a 
collaborative event, faintly tribal but in a positive way. It is unlikely that they will be able do 
it alone, unless they are unusually self-motivated. Most importantly, they are modifying the 
space by the way they use it, individually and as a group. It is similar to my own experience 
40 years previously when I was inspired by Jackson Pollock at work on his drip paintings, 
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splattering paint in dance like movements across a huge canvas laid flat on the floor. Although 
I viewed it on a flickering black and white TV set, its what turned me onto art and poetry, 
interests which have lasted a lifetime.  As Einstein said, ‘Learning is experience. Everything 
else is just information’. 

In How Architecture Learns from Children, I describe the most important historical 
moments since the invention of mass education, where education and architecture 
converged, including the London Board Schools from 1870 and the modernistic glass and 
steel structures which encapsulated the ‘community school idea’ during the post-war years. 
This is brought up-to-date with an analysis of the BSF Schools built between 1987 and 2012, 
which marked a change from paternalistic views - ‘they will have what they’re given’- to the 
more child orientated philosophies which brought a new generation of advanced school 
building design to the fore. Suddenly, architects were expected to observe and understand 
how children use space, not just in the school, and to embrace their research as an integral 
part of their design processes. As a consequence, many of them learnt from children, and 
children in turn loved their schools. 

Thus evolved a natural form of learning, more in tune with the modern world, with 
architecture, and its varied layers, an essential part of the learning story. But what are these 
theoretical layers?  Key prototypes will be illustrated by way of 16 case studies: for example, 
recent ‘state of the art’ schools will be featured including Hellerup School in Copenhagen 
and the Westminster Academy which show how design can fit more varied forms of group 
and individualistic activities outside the traditional classroom which create an appropriate 
image to which children can relate. 

Also the very shape of the age-old classroom will be challenged as a form which can be 
more fluid and flexible, with a number of recent examples in use; they reflect the ways in 
which younger children use space, with body and mind more fully immersed within the 
architecture, always emphasising the importance of contemporary style within this equation. 
Each will be explained partly in educational terms, but also with rich architectural language 
and imagery. 

In addition, learning spaces outside the school will be described and illustrated to show how 
sensory learning can aid cognition particularly in younger children. For example the watery 
wonders of the Princess Diana Memorial Fountain in use, will be delightfully illustrated 
and explained in terms of the child’s youthful body and her developing brain, functioning 
harmoniously, at the very extremes of her capabilities. The space challenges her to take risks, 
the outcome is learning.

Corporate spaces will also be featured, such as shopping malls, urban zones where both 
adults and children hang-out. For example Xavier Lopez Arcona’s ‘Kidzania’, children’s 
museums such as the recently opened example in Mumbai and other state of the art 
children’s play spaces such as Discovering Kids and others with innovative children’s features, 
which extend the realm of learning way beyond the nursery. Total urban environments like 
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the Italian Reggio Emilia, home of Ferrari, with a town design which is focussed on the needs 
of the child, rather than the car, will be illustrated to show not only how architects learn 
from children, but how town planners learn too.  If we design our public spaces through the 
eyes of the child, the result helps to form happy, functional citizens.
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Figura D: Liceu Garcia da Orta
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Figura E: Liceu de Alexandre Herculano
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As Instalações do Ensino Secundário-Liceal na Monarquia 
Constitucional:  
Do Provisório ao Definitivo

Áurea Adão

Introdução

«O lado material dos liceus é, pois, mau no que respeita a edifícios, o que não é indiferente, 
por muitos motivos, especialmente no que diz respeito à distribuição do ar e luz, que, sendo 
em más condições pode influir na saúde e robustez das crianças e consequentemente nas 
boas disposições do espírito para o estudo». São estas as palavras do Subinspetor Paim 
de Bruges, responsável por toda a inspeção do ensino secundário a funcionar nas Ilhas da 
Madeira e Açores1. E como recomendava o Visconde de Benalcanfor, as instalações deviam 
ser adequadas «na sua aparência exterior e nas suas divisões internas às necessidades e ao 
decoro do ensino secundário»2. Ou, ainda, como outros reconheciam que «sem gabinetes 
de física, bem montados não há ensino experimental possível e sem ensino experimental 
não há saber sólido e profícuo»3.

Para um estudo do estado mais aproximado em que funcionavam os liceus portugueses 
durante o século XIX, quer do ponto de vista pedagógico quer das suas instalações e recursos 
educativos, o historiador da educação tem ao seu dispor como fontes primárias e para além 

1 Relatório sobre o ano letivo de 1881-1882, datado de 15 de outubro de 1882. (ANTT, Minist.º do Reino, caixa n.º 
3751).
2 Relatório do Inspetor da 1.ª Circunscrição, relativo ao ano de 1880-1881, com a data de 12 de fevereiro de 1882 
(ANTT, Ministério do Reino, caixa n.º 3749).
3 Relatório do Inspetor da 3.ª Circunscrição (Gonçalo Xavier de Almeida Garrett) relativo ao ano de 1883-1884, com 
a data de 3 de janeiro de 1885 (ANTT, Ministério do Reino, caixa n.º 3755).
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da legislação promulgada, discursos políticos produzidos sobretudo em sede parlamentar, 
relatórios anuais dos reitores e dos inspetores permanentes (durante o decénio de 1880) 
e acervos documentais provenientes dos arquivos dos próprios estabelecimentos. Para 
este trabalho, recorremos, pois, a algumas dessas fontes diretas como também a trabalhos 
historiográficos existentes sobretudo de índole monográfica.

Até finais de 1870, registaram-se algumas inspeções extraordinárias ou sindicâncias como 
processo de avaliação do funcionamento dos liceus principais, geralmente por denúncias 
provenientes da opinião pública. Em contrapartida, os liceus de menores dimensões e 
cujo pessoal estava mais inserido nos meios políticos e sociais locais, funcionavam por 
si prestando apenas os seus reitores informações nos relatórios anuais que estavam 
obrigados a apresentar à Administração central. Dos relatórios resultantes dessas visitas 
extraordinárias, não fazem parte queixas ou elogios quanto às instalações escolares. 
Quando muito, havia uma ou outra referência à importância de equipamentos e respetivos 
recursos educativos com vista a uma maior eficácia do processo de ensino. Quase nos finais 
do seu mandato, o Ministro do Reino António Rodrigues Sampaio nomeou uma Comissão 
de Reforma destinada a preparar um plano geral do ensino secundário e os projetos para 
sua execução4, a qual preparou minuciosamente um questionário destinado aos conselhos 
dos liceus e diretores de colégios, mas aceitando a colaboração de qualquer outra pessoa 
e nomeadamente da imprensa. Contudo, das suas 38 perguntas5, nenhuma se ocupava das 
instalações nem tão-pouco dos recursos educativos o que, por si, reflete não serem esses 
os aspetos que preenchiam mais prementemente a agenda da tutela educativa. 

1. Instalações e equipamentos previstos para o funcionamento dos liceus

Três meses após a Revolução de Setembro de 1836, coube a Passos Manuel, na sua 
qualidade de ministro do Reino, promulgar (17 de novembro) uma importante reforma 
do ensino secundário (chamado assim, pela primeira vez, o nível que se seguia ao ensino 
elementar), com a criação de um novo tipo de estabelecimentos escolares, os liceus, de 
frequência não gratuita. Seriam instalados nas cidades principais de Lisboa, Coimbra e Porto, 
nas outras sedes dos distritos6 e nas Ilhas da Madeira e dos Açores7. Esta primeira reforma 
da Monarquia Constitucional significou teoricamente o corte definitivo com a legislação 
existente desde o século XVIII, quando o Marquês de Pombal criara, a 28 de junho de 
1759, um ensino médio estatizado (ainda sob a denominação de estudos menores), com o 
funcionamento de aulas independentes de Gramática Latina, Grego, Retórica e, a partir de 
1772, de Filosofia, e com um corpo de professores profissionalizados.

4 Portaria de 26 de agosto de 1876.
5 Aprovado pela Portaria de 4 de novembro de 1876.
6 Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Viana do Castelo, Vila 
Real, Viseu.
7 Funchal, Angra do Heroísmo, Horta, Ponta Delgada.
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Este novo nível de ensino liberal estatizado tinha como objetivo principal uma preparação 
básica e indispensável para o ingresso nos cursos superiores e de formação do clero, como 
até então, mas também contribuir para o desenvolvimento intelectual dos alunos do género 
masculino8 e proporcionar conhecimentos científicos e técnicos necessários «aos usos da 
vida no estado atual das sociedades». Ou seja, pretendia-se não apenas «a educação das 
classes abastadas», ou daqueles que se destinavam às profissões literárias, mas proporcionar 
essa instrução às classes agrícolas, fabris e comerciantes das províncias»9. Seria, pois, por 
antecipação, um ensino secundário profissionalizante. No período que decorreu entre 1837 
e 1843, não foram cumpridas essas disposições legislativas, continuando a funcionar em 
moldes tradicionais as aulas pombalinas de estudos menores. Entretanto, o ministro Costa 
Cabral aprovou uma nova reforma, a 20 de setembro de 1844, cujos objetivos do curso de 
ensino secundário ficaram limitados ao acesso ao ensino superior e à carreira eclesiástica, à 
formação para o desempenho de funções na Administração Pública. E, consequentemente, 
os planos de estudo reduzidos nos liceus das regiões menos importantes. 

A publicação de um Regulamento a 10 de abril de 1860 correspondeu ao fim de uma 
primeira fase de instalação e organização dos liceus portugueses. No entanto, o diploma 
promulgado por Costa Cabral vai manter-se em vigor até 1880. Isto é, durante cerca de 
35 anos correspondeu à única reforma discutida e aprovada pela Câmara dos Deputados, 
embora os sucessivos governos procedessem a alterações pontuais, algumas não chegando 
a ser postas em prática. Esta pulverização de medidas avulsas criava grande instabilidade 
e insatisfação nos liceus não só pela forma atabalhoada como se iam substituindo como 
também pela indefinição do processo de sua aplicação. Por essa razão, nas décadas que se 
seguiram, os liceus viveram uma fase de degradação de funcionamento, muito afastados dos 
desígnios traçados pela primeira reforma devida a Passos Manuel. Só cerca de meio século 
depois, com a entrada em funcionamento das escolas técnico-profissionais, os objetivos do 
ensino secundário ministrado nos liceus ficaram definitivamente clarificados: «1.º Difundir os 
conhecimentos gerais indispensáveis para todas as carreiras e situações sociais; 2.º Preparar 
para a admissão nos estabelecimentos de instrução superior e nos cursos técnicos»10. 

Já no final do século XIX, a restruturação do ensino, em moldes modernos, foi definitivamente 
autorizada com a reforma de Jaime Moniz11. Contudo, as condições físicas dos liceus não 
ficaram contempladas, estabelecendo-se apenas como funções dos reitores, dentre outras: 
«12.º Solicitar do governo o material de ensino indispensável para as aulas, […] 20.º 
Fiscalizar o asseio e higiene do liceu»12. Foi a última reforma do ensino secundário com a 
chancela do regime da Monarquia Constitucional, publicada a 29 de agosto de 1905, que 
se ocupou mais pormenorizadamente desses aspetos, reconhecendo: «Ninguém põe em 

8 O ensino secundário oficial destinado ao género feminino foi criado a 9 de agosto de 1888.
9 Documento de 14 de maio de 1839 sobre a criação do Liceu de Castelo Branco (Arquivo Histórico-Parlamentar, 
Câmara dos Deputados, caixa 132-VI).
10 Decreto de 14 de junho de 1880.
11 Decreto n.º 2 de 22 de dezembro de 1894.
12 Regulamento de 14 de agosto de 1895. Art. 129.º.
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dúvida que a educação da mocidade só pode ser bem feita em bons edifícios escolares, com 
bom material didático e mobiliário escolar». 

O diploma de criação dos liceus de 17 de novembro de 1836, no Capítulo Da Disciplina 
das Escolas, estabelecia que os liceus ficassem instalados em edifícios públicos, «bem 
situados e saudáveis, e quanto puder ser apropriados à boa ordem, e economia das Aulas» 
(art. 56.º). No entanto, o Ministro do Reino que tutelava o setor da Instrução Pública 
cedo reconheceu que era muito difícil instalar estes novos estabelecimentos de ensino 
em edifícios públicos com condições recomendáveis e que o país não se encontrava em 
situação financeira que permitisse tais construções13. Na sequência desse reconhecimento, 
a reforma cabralina de 1844 salvaguardou que o poder central podia autorizar, em locais 
separados, o funcionamento de algumas aulas (art. 54.º) e que, nas cidades onde existisse 
um seminário eclesiástico nele podia ser colocado o respetivo liceu (art. 55.º).

Face a estas dificuldades, a instalação e entrada em funcionamento de todos os liceus 
foi lenta, sendo o de Viana do Castelo o último a fazê-lo, em 1854-1855. Em finais desse 
mesmo ano letivo, oficialmente, é dito que a «maior parte dos liceus acham-se colocados 
em edifícios públicos, excetuando-se apenas os de Aveiro, Guarda, Viana, Vila Real»14, o 
que é confirmado no ano seguinte de uma forma mais vaga, informando-se que estavam 
«constituídos todos os liceus nacionais, mas nem todos estão ainda colocados em edifícios 
públicos»15.

Relativamente a instalações, embora as queixas dos inspetores permanentes nos anos de 
1880 tenham sido frequentes contra o seu mau estado, os regulamentos e reformas que 
se foram publicando continuaram omissos a esse respeito. Nem tão-pouco, os deputados 
abordavam o assunto, eles que se ocupavam muitas vezes das necessidades dos territórios 
que representavam, e, ao contrário das preocupações que manifestavam com frequência 
relativamente às condições físicas e materiais onde funcionavam as escolas de ensino 
primário.

Embora uma parte dos liceus estivesse colocada em edifícios públicos, durante muitos 
decénios, os alunos frequentaram estabelecimentos de ensino que não tinham sido 
construídos para esse fim. Durante o século XIX, os dois primeiros edifícios levantados de raiz 
foram inaugurados em Aveiro (1860) e em Leiria (1894). Mas, como teremos oportunidade 
de tratar mais à frente, dentro de pouco tempo a única função a que se destinavam estava 
adulterada e neles se albergaram outros serviços públicos que perturbavam enormemente 
o funcionamento das aulas e a disciplina escolar.

13 Relatório do Ministro do Reino referente ao ano de 1838, datado de 22 de fevereiro de 1839 (Diário da Câmara dos 
Senhores Deputados, n.º 44, 26 de fevereiro, pp. 408-416).
14 Relatório do Conselho Superior de Instrução Pública, datado de 30 de novembro de 1855 (Gomes, Joaquim 
Ferreira (1985). Relatórios do Conselho Superior de Instrução Pública (1844-1859). (p. 209). Coimbra: Instituto Nacional de 
Investigação Científica, Centro de Psicopedagogia da Universidade de Coimbra).
15 Relatório do Conselho Superior de Instrução Pública, datado de 02 de dezembro de 1856. (Idem, p. 228).
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Em finais da década de 1850, já o Conselho Superior de Instrução Pública dizia-se «bem 
persuadido de que as condições materiais de edifícios amplos, de boa aparência, bem 
distribuídos e com as dependências que o seu objeto requer, não só predispõe a seu favor, 
mas inspira aos que ali exercem funções um certo orgulho, que lhes torne mais agradáveis 
as suas obrigações, e auxilia, por esta forma, os seus esforços em favor da instrução»16.

No que respeita a equipamentos, também a reforma de 17 de novembro de 1836 previa a 
organização de uma biblioteca em cada liceu, um jardim destinado às aplicações de Botânica, 
um laboratório químico e um gabinete com três divisões para as experiências de Física, de 
Mecânica, de Zoologia e de Mineralogia. Contudo, o Ministro do Reino em fevereiro de 
1839 considerava inexequível a aquisição desse equipamento, apontando tais gabinetes 
como «aparatosos»17. O Regulamento para os liceus nacionais, promulgado por Fontes 
Pereira de Melo em 10 de abril de 1860, confirma o disposto em 1836, mas distinguindo 
os liceus principais. Ou seja, nos de Lisboa, Coimbra, Porto, Braga e Évora devia existir uma 
biblioteca, um gabinete de Física, um laboratório de Química e uma «coleção de objetos 
de história natural e instrumentos de planimetria». Para os outros, dispunha que esses 
«estabelecimentos auxiliares do ensino» fossem criados à medida que se reconhecesse a 
sua necessidade e que as verbas destinadas ao ensino secundário o permitissem. O gabinete 
de Física devia estar apetrechado com «instrumentos, aparelhos e máquinas indispensáveis» 
(art. 80.º), o laboratório de Química teria «simplesmente uma coleção dos principais 
produtos químicos, dos reagentes e dos aparelhos indispensáveis para as experiências do 
curso elementar de química» (art. 81.º). Recomendava ainda a formação de um pequeno 
museu de História Natural que correspondesse, «quanto for possível, às necessidades do 
ensino» (art. 82.º).

Devido aos escassos ou inexistentes recursos financeiros, e diversas vezes repetidas as 
insuficiências existentes, um diploma de 14 de agosto de 1895 determinou que fosse cada 
reitor a requerer ao poder central o material de ensino indispensável para as aulas. E 
a última reforma em tempos da Monarquia Constitucional previa a concessão de uma 
verba anual para cada liceu, destinada a custear «a conservação e progressiva aquisição» de 
mobiliário e de material didático, assim como dos restantes equipamentos escolares.

2. O estado precário das instalações liceais na Monarquia Constitucional

Com exceção do Liceu Nacional de Aveiro, os restantes liceus públicos a funcionar no 
Continente e nas Ilhas estavam instalados em edifícios adaptados, em partes de paços 
episcopais ou de seminários, cedidas pelas dioceses ou arrendados a particulares. Embora 
para Aveiro tenha sido construído um edifício próprio, na década de 1850, graças ao 
empenhamento político do deputado José Estêvão, o certo é que alguns anos depois pouco 
espaço lhe ficara reservado, conforme nos foram dando conta os sucessivos relatórios do 

16 Relatório datado de 29 de abril de 1859. (Idem, pp. 268-269).
17 Relatório do Ministro do Reino referente ao ano de 1838...
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Inspetor da 2.ª Circunscrição académica. Logo no primeiro relatório, informa da situação 
que ali se vivia: 

[...] em casa própria, adrede construída para aquele fim: mas por uma fatalidade 
que persegue sempre os negócios da instrução pública é ele de todos os sete 
o que está mais mal servido, chegando a não ter suficiente número de casas 
para aulas, nem para secretaria, apesar da grande amplidão do edifício: porque 
as repartições públicas da administração e fazenda o invadiram, ocupando a 
maior e melhor parte dele, e encantoando o liceu para um extremo, onde ele 
não cabe!18.

Lamenta o Inspetor que os sucessivos governos não tenham tido força bastante para obrigar 
a Câmara Municipal e a Junta Geral do Distrito a libertar as instalações. E, relativamente às 
suas visitas no ano de 1886-1887, ainda informa que o Liceu 

[...] está invadido na sua maior e melhor parte pelas repartições públicas que o 
usurparam, perturbando a vida pacata do liceu, a quem deixaram apenas uma 
parte insignificante do edifício, onde ele não cabe! E não há forças humanas 
que possam expulsar os invasores! É um estado deplorável para a instrução e 
moralidade e vergonhoso para o país19. 

No Centro de Portugal, outros liceus estavam nas mesmas condições, ou seja, a funcionar 
paredes meias com serviços de Administração Pública. Era o caso do Liceu de Viseu, 
considerado o «mais insignificante» da 2.ª Circunscrição e «o mais abandonado pelas 
autoridades locais e pelos particulares». Na sua primeira visita, o Inspetor encontrara-o «a 
todos os respeitos no estado mais deplorável que pode imaginar-se; a reforma elevou-lhe 
a categoria e todavia ele está em piores condições de existência que qualquer outro da 
Circunscrição!»20. Além disso, as salas de aula eram «insignificantes em número, capacidade 
e disposição, havendo-se separado em cada uma delas, por meio de indecentes biombos 
uma nesga para corredor de serventia»21. Advertia da impossibilidade de poder o Liceu 
funcionar regularmente, enquanto se conservasse ali a acumulação dos serviços públicos 
do Distrito − Tribunal Judicial, Governo Civil, Repartições da Fazenda e das Obras Públicas. 

18 Relatório do Inspetor da 2.ª Circunscrição académica (Luiz Albano de Andrade e Moraes e Almeida), relativo ao ano 
de 1880-1881, com a data de 23 de fevereiro de 1882 (ANTT, Ministério do Reino, caixa n.º 3751) 
19 Relatório referente ao ano letivo de 1886-1887, com a data de 21 de dezembro de 1887 (ANTT, Ministério do 
Reino, caixa n.º 3765).
20 Relatório referente ao ano letivo de 1880-1881…
21 Idem, ibidem. 
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Sublinhando ainda a falta de limpeza.

É inconcebível que o liceu de Viseu se tenha conservado há tantos anos em 
condições tão inconvenientes, como as que ali se dão. Ser a casa velhíssima, ter 
os soalhos todos rotos, verem-se por todos os cantos montes de lixo, estarem as 
paredes tão indecentes, que parecem muros de enxovia, e não haver ali ar nem 
luz [...] são os menores defeitos do liceu22.

As queixas foram-se mantendo nos relatórios a que tivemos acesso. Na visita realizada a 17 
de maio de 1883, foi o próprio Inspetor quem presenciou

[...] o triste espectáculo [...] de encontrar a entrada para o liceu, as escadas 
e os corredores completamente obstruídos de gente; era dia de apuramento 
de recrutas e de arrematação de bens nacionais e por isso o liceu parecia 
transformado em praça pública e os alunos distraídos com episódios variados, 
mal podiam atender às preleções de seus mestres, não se estranhava, porém, o 
facto por ser ali muito comum23.

Na 1.ª Circunscrição, correspondente aos liceus do Sul e Ilhas, se bem que não estivesse 
nenhum a funcionar juntamente com outros serviços públicos, não havia um só que fosse 
considerado pelo Inspetor como muito adequado. O Liceu Nacional de Beja era um dos 
exemplos mais flagrantes, situado 

[...] num palacete particular, de razoável arquitetura, mas consideravelmente 
danificado pela ação do tempo e por falta de obras. As chuvas infiltram-se pelos 
telhados e cavam grandes poças no pátio de entrada, encharcando lentes e 
alunos [...] As aulas são pequeníssimas, destituídas daquele aspeto grave e amplo, 
que deve estampar-se nos recintos consagrados ao estudo24.  

Em contrapartida, as instalações dos liceus do Norte do país não mereciam uma apreciação 
específica nos diferentes relatórios consultados: dois estavam instalados em edifícios 
pertencentes ao Estado (Braga e Bragança) e os outros três funcionavam em prédios 
arrendados (Porto, Viana do Castelo e Vila Real). Era sobre este último que existiam, por 
vezes, reparos na medida em que «além do inconveniente de ter nos seus baixos uma loja 
de mercearia, está situado próximo da feira ou mercado da cidade, o que na realidade 

22 Ofício de 27 de abril de 1881 (ANTT, Ministério do Reino, caixa n.º 3747).
23 Relatório referente ao ano letivo de 1882-1883, com a data de 26 de dezembro de 1883 (ANTT, Ministério do 
Reino, caixa n.º 3753).
24 Relatório do Inspetor da 1.ª Circunscrição académica referente ao ano letivo de 1880-1881…
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produz distração aos alunos e perturba o sossego e tranquilidade das aulas»25.

Os três liceus centrais, a funcionar nas sedes de cada circunscrição académica (Lisboa, 
Coimbra, Porto) não usufruíam de melhores condições do que os outros liceus. O Visconde 
de Benalcanfor, no relatório referente a 1880-1881, apresenta assim o Liceu central de 
Lisboa: 

[...] ao âmbito estreito das aulas, à mobília de todo o ponto imprópria – tanto 
sob o aspeto disciplinar, como sob o da comodidade – acresce que faltam 
casas apropriadas para salas de estudo; que o gabinete de física, química e 
princípios de introdução à história natural não têm capacidade necessária para 
nele se guardarem devidamente instrumentos e aparelhos. Falta também ali um 
laboratório pequeno com as necessárias condições. Para as aulas, pelo menos 
para as mais frequentadas, torna-se sensível a falta de disposição em anfiteatro 
[...] Faltam absolutamente carteiras ou mesas em que os estudantes possam 
tomar os seus apontamentos ou preparar as suas lições.

E conclui que, em tais condições, o processo de ensino-aprendizagem não pode ser 
realizado, «tais são as salas de estudo, frias, desconfortáveis, acanhadas, destituídas de mobília 
adequada e de todos os acessórios, que poderiam torná-las atraentes».

O Liceu central de Coimbra não estaria em melhores condições. O inspetor, em meados 
da década, reitera que aquele estabelecimento de ensino secundário 

[...] carecia de casa mais ampla e fácil de policiar e em melhores condições 
higiénicas, em atenção à sua maior população e maior desenvolvimento de vida 
escolar, é todavia, o que vive em casa mais imprópria, mais perigosa pelo seu 
estado de ruína, e mais difícil de vigiar, acrescendo ainda que a faculdade de 
filosofia lhe usurpa uma parte importante do edifício de que não há desapossá-
la26.

E o Liceu central do Porto vivia a mesma situação. Lembrava Gonçalo Xavier de Almeida 
Garrett que ele estava instalado em casa alugada, e «em consequência da sua grande 
frequência, não satisfaz de modo algum ao fim a que é destinado, porque, achando-se as 
aulas dispostas em diferentes andares, torna-se difícil senão impossível o fazer a disciplina e 
a fiscalização dentro do liceu, dando-se além disto a circunstância agravante de estar situado 

25 Relatório do Inspetor da 3.ª Circunscrição académica referente ao ano letivo de 1888-1889, com a data de 14 de 
março de 1890 (ANTT, Minist.ª do Reino, caixa n.º 3771).
26 Relatório do Inspetor da 2.ª Circunscrição académica referente ao ano letivo de 1885-1886, com a data de 27 de 
fevereiro de 1887 (ANTT, Ministério do Reino, maço n.º 3762).
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em péssimo local»27.

Além da maior parte das instalações escolares ser muito deficiente, a escassez de 
equipamentos era comum a todos os liceus tanto em gabinetes experimentais como na sala 
do Desenho e nas bibliotecas. Tal como o Inspetor da 1.ª Circunscrição fizera relativamente 
ao Liceu de Lisboa, também o da 2.ª Circunscrição chamou repetidamente a atenção da 
tutela para o facto, considerando «vergonhoso o estado miserável dos seus [dos liceus] 
gabinetes, alguns dos quais só existem em nome, servindo apenas para justificar a nomeação 
de um guarda, que não tem que guardar e nem saberia guardá-lo»28.

 Os liceus do Norte, embora tenham recebido algum material adquirido pela Junta Geral 
do Distrito, estariam longe de possuir o suficiente. Disso nos dava conta o Inspetor, em 
finais da década de 1880: 

É para lamentar o mau estado e pobreza dos gabinetes de física, química e 
introdução aos três reinos, nos liceus da circunscrição e ainda é mais para sentir 
a pouca aplicação e prática que nestes cursos se ministra aos alunos. [...] é um 
dever sagrado instar pelos recursos suficientes para os trabalhos práticos nos 
gabinetes físico-naturais29.

E, relativamente à existência de bibliotecas, sugeria: 

Daria por certo grande fruto a instalação efetiva de bibliotecas, compostas 
principalmente de livros elementares e didáticos e colocados dentro do edifício 
do liceu, para serem com especialidade consultadas por estudantes da instrução 
secundária. Ao mesmo tempo que se instruíam com a leitura destes livros, podiam 
ali estudar as suas lições no intervalo de uma para outra aula. Era pois muito 
para desejar este importantíssimo melhoramento, para o adiantamento e até 
mesmo para a moralidade dos estudantes30.

Havia casos profundamente deploráveis. A título de exemplo, apontamos a Biblioteca do 
Liceu de Aveiro, «obstruída com montes de livros espalhados pela casa» e que «serve 
ali para tudo, menos para sala de leitura, pois têm ali lugar os conselhos escolares, os 
concursos dos professores de instrução primária, as sessões da Junta Geral, as reuniões 
políticas, eleições de Pares do reino, etc., etc.»31. Ou a Biblioteca do Liceu de Portalegre, 

27 Relatório referente ao ano letivo de 1888-1889…
28 Relatório referente ao ano letivo de 1882-1883…
29 Relatório referente ao ano letivo de 1888-1889…
30 Idem, ibidem.

31 Relatório do Inspetor da 2.ª Circunscrição académica, referente ao ano letivo de 1885-1886…



78

instalada num «cubículo […] apenas conta dois ou três livros clássicos, os únicos de valia 
[…] compõe-se de volumes destituídos de utilidade literária e de proveito científico»32.

As más instalações dos liceus eram apontadas como uma das causas principais de indisciplina 
escolar. O Liceus centrais de Lisboa e Coimbra constituíam dois casos muito problemáticos. 
Relativamente ao primeiro, com frequência a imprensa fazia eco de alguns acontecimentos 
ali ocorridos. O próprio Inspetor confirmava essas situações: 

[...] a verdade inteira é que a maior parte dos vícios assacados à falta de polícia, 
as vozerias, alaridos, assoadas dos alunos nos pátios e nos corredores do liceu 
central de Lisboa, o abuso do tabaco de fumo no interior do edifício e os seus 
efeitos nauseabundos não têm por origem e causas principais senão o péssimo 
edifício, em que aquele instituto funciona33.

Relativamente ao Liceu central de Coimbra, que conheceu instalações provisórias diversas, 
já em 1856 o seu reitor se queixava da promiscuidade entre os alunos e os doentes 
do hospital que ocupava os andares superiores do edifício, sobretudo a enfermaria de 
mulheres, «que nos sequestrou cinco aulas, é unicamente separada dos gerais do liceu por 
quatro portas, havendo em cada uma delas dois buracos para ventilação»34. E, passadas 
algumas dezenas de anos, o Inspetor insistia ainda: 

A casa é atravessada por longos corredores e escadarias, por onde têm de passar 
os estudantes até ao pavimento superior, onde estão as aulas e só aí encontram 
os empregados da casa que se julgam dispensados de policiar as entradas, [...] 
Em virtude desta disposição e abandono, as paredes dos corredores e escadas 
estão sempre cobertas de palavras e pinturas obscenas, que envergonham o 
instituto e se num dia se fazem apagar de manhã aquelas pinturas, cobrindo-as 
de cal, elas aparecem reproduzidas no dia seguinte, sem ninguém saber, nem 
querer indagar quem seja o autor!35. 

Relativamente ao Liceu de Viseu, o Inspetor da 2.ª Circunscrição informava que a «polícia 
é impossível [...] por causa da entrada comum ao liceu e às repartições do tribunal judicial, 
administração e fazenda, que todos se servem pela mesma entrada e corredor, instaurando-
se uma confusão e levantando frequentes conflitos, os diversos concorrentes».

Além disso, devido às más condições das instalações, seriam frequentes à porta do liceu os 

32 Relatório do Inspetor da 1.ª Circunscrição académica, referente ao ano letivo de 1880-1881...
33 Idem, ibidem.
34 Representação que dirigiu a S. M. o conselho do liceu de Coimbra, com a data de 15 de Maio de 1856 (O Instituto, 
vol. V, n.º 4, 15 de maio de 1856, pp. 39-40.
35 Relatório referente ao ano letivo de 1885-1886…
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conflitos entre alunos e soldados36.

Para além destas manifestações, consideradas como atitudes de «insubordinação» de 
acordo com os parâmetros éticos e de disciplina da época, não eram raras as vezes que 
os alunos de um qualquer liceu reivindicavam por meio de exposições coletivas aquilo 
que lhes parecia justo e necessário. Assim aconteceu com os alunos do Liceu de Lisboa 
que exigiram (1888) aos deputados um outro edifício para o seu Liceu, com espaços e 
condições pedagogicamente aceitáveis.

Concluindo…

Somente muito perto da queda do regime monárquico, a reforma do ensino dos liceus, 
promulgada a 29 de agosto de 1905, reconheceu publicamente: «Mas o estado dos nossos 
edifícios liceais é tal, o material tão pobre, e o mobiliário tão antigo que bem pode dizer-se 
que, neste importantíssimo capítulo da administração escolar, pouco temos progredido». 
E recomendou a construção de edifícios próprios, equipados com mobiliário moderno 
e material adequado, dotados de bibliotecas, museus, gabinetes de Física e laboratórios 
de Química — «são providências que se impõem, tão indiscutíveis que seria supérfluo 
fundamentá-las», acrescentou. 

A evolução do estado dos edifícios onde estavam instalados os liceus, no século XIX, 
traduziu não só as políticas de (des)investimento seguidas pelos diferentes governos da 
Monarquia Constitucional como teve influência na dimensão pedagógica e nas questões 
de disciplina. Por outro lado, não se conhecem iniciativas testamentárias de mecenas que 
pretendessem ver melhorada a situação física de um ou mais liceus, ao contrário do que 
se passou com o ensino primário para o qual o caso mais evidente está no testamento do 
Conde de Ferreira, de 1866, que obrigou, pela sua dimensão, à elaboração de normas a 
que deviam obedecer as novas construções para escolas do ensino primário, desde a sua 
localização e capacidade, à volumetria de cada sala e suas condições de arejamento.

Em Portugal, o problema dos edifícios liceais começou a resolver-se tardiamente, com o 
Governo da Ditadura Militar (em 1928), mas foi o Decreto n.º 28.604, de 21 de abril de 
1938, promulgado por um Executivo chefiado por Salazar, que enunciou um programa de 
novas construções, ampliações e melhoramentos daqueles edifícios.

36 Relatório referente ao ano letivo de 1886-1887...
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Figura F: Liceu Gil Vicente
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O Edifício Escolar para o Ensino Secundário:  
a Infraestrutura Urbana  
Uma análise sobre os Modos de Articulação 
Arquitetónicos e Urbanos

Gonçalo Canto Moniz e Carolina Ferreira

Introdução

Este capítulo tem como primeiro objetivo analisar o desenvolvimento e transformações que 
o edifício escolar, construído para o ensino secundário, foi estabelecendo com a envolvente 
urbana entre o final do século XIX até aos anos 70 do século XX.

No contexto europeu, o século XIX corresponde a um período de grandes avanços 
industriais que deram origem a um intenso processo de urbanização. Esse processo de 
urbanização deveu-se a uma necessidade de reorganização e expansão do território 
construído. O estado de insalubridade, degradação e precaridade do edificado existente 
e a falta de equipamentos e infraestruturas impedia o fluir económico e social. Por isso, os 
esforços concentraram-se em dotar os territórios com infraestruturas e equipamentos 
urbanos - como redes de abastecimentos, esgotos, comunicações, transportes, saúde e 
educação – de forma a dar resposta às novas necessidades de uma sociedade moderna. A 
construção destas infraestruturas deu estrutura às instituições, durabilidade às redes sociais 
e persistência aos padrões comportamentais, consolidando a vida urbana (Gieryn 2002).

Em Portugal, a primeira ferramenta criada para orientar este processo de urbanização e a 
expansão territorial urbana foi, em 1864, o Plano Geral de Melhoramentos que vigorou até 
1920. A segunda, foi o Plano Geral de Urbanização, promovido em 1934 pelo Ministro das 
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Obras Públicas do Estado Novo, Duarte Pacheco, que se manteve até 1970. Estes planos 
introduziram uma ideia de conjunto, ou seja, uma ideia que toda a obra de urbanização 
deveria estar integrada num plano geral e não ser pensada isoladamente do sistema urbano. 
Além disso, os planos permitiram conjugar diferentes infraestruturas e equipamentos 
urbanos num sistema interdependente pela qual a vida urbana se torna possível. Estes 
planos tiveram como finalidade a conceção e representação desse sistema em desenho 
de modo a guiar e regulamentar o processo de urbanização, tanto de requalificação dos 
centros como de expansão da estrutura urbana.

Sendo os equipamentos escolares parte do sistema urbano, a sua construção e planeamento 
integrou esta lógica de conjunto e interdependência funcional. O Edifício Escolar torna-se, 
assim, o meio arquitetónico pelo qual a configuração e reconfiguração do sistema educativo 
fica estabilizado de forma material e espacial. Neste sentido, o Edifício Escolar é um objeto 
técnico e social e ainda uma infraestrutura que estrutura o território urbano seguindo uma 
ideia de inovação tecnológica e modernidade. É um objeto técnico que contém, em sim, 
as realizações tecnológicas de cada época e distingue-se por sua novidade. É também um 
objeto social que conecta pessoas e instituições ao longo do tempo e em diversas escalas 
territoriais, garantindo a existência do sistema educativo e urbano. E como refere Edwards 
(2003) nos seus estudos sobre infraestrutura e modernidade, ser moderno é viver dentro 
e por meio de infraestruturas.

A época em estudo é rica em experimentações e inovações tipológicas e morfológicas, 
tanto dos edifícios, como do desenho urbano, com o objetivo de dar uma nova forma e 
vida urbana às cidades. Uma forma que se queria relacional, interconectada, integrada no 
território para possibilitar a expansão e modernização tanto do sistema educativo como 
do urbano. Neste sentido, com o intuito de refletir sobre as transformações das relações 
do edifício escolar com o envolvente urbano, esta análise propõe determinar padrões e 
características formais na relação entre o edifício escolar e o espaço urbano envolvente. 

Elegemos como critério de análise dois elementos que são ao mesmo tempo arquitetónicos 
e urbanos. São eles: “o limite” ou “a fronteira” entre o recinto escolar e o restante espaço 
urbano e “a entrada”. A caracterização do limite permite-nos diferenciar características tipo-
morfológicas distintivas da forma como o edifício escolar e o território urbano se articulam. 
Além disso, permite-nos ainda visualizar diferentes modos arquitetónicos de desenhar e 
materializar esse limite ou fronteira com o espaço público.  A abordagem arquitetónica ao 
tipo de entrada do recinto escolar ilustra diferentes estratégias de ligação funcional entre o 
edifício e o espaço urbano. Dito de outra maneira, identificaremos os modos arquitetónico 
de como o edifício convida as pessoas a entrarem nele ou a percecionarem a sua presença 
a partir do espaço público.
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Os anos 1970, limite temporal deste estudo, marcam uma mudança política, de planeamento 
urbanístico e da construção dos edifícios escolares. É o limite temporal do regime ditatorial  
português, é o fim dos Planos Gerais de Urbanização e o fim do trabalho realizado pela 
Junta das Construções para o Ensino Técnico e Secundário (JCETS)1.  

O edifício escolar no território urbano 

Tanto os estudos da forma física do Edifício Escolar, como a escolha da sua localização e 
articulações urbanas, refletiram ideais urbanos, arquitetónicos, políticos, educativos de cada 
época histórica. Cada tipo é reflexo de um modo particular de abordagem à organização 
do espaço urbano, ao espaço educativo e à própria relação das pessoas com o edifício, 
identificáveis em correntes teóricas do planeamento urbano e da tipologia do edifício 
escolar. 

É exemplo o estudo de Alexandra Alegre e Teresa Heitor (2013), onde categorizaram os 
edifícios escolares construídos para o ensino secundário durante o século XX, em quatro 
grupos, por ordem cronológica e de acordo com os princípios de desenho, características 
construtivas, influências internacionais e contexto sociocultural de cada época histórica. 
No primeiro grupo identificaram os edifícios de liceu contruídos nas primeiras décadas do 
século XX, sob a influência do modelo francês de Lycée. O segundo grupo corresponde 
aos edifícios modernos dos anos 1930, onde se destaca um estilo próprio, modernista, 
resultado das experiências e exploração da cultura moderna arquitetónica internacional. 
Seguiu-se o grupo dos 14 edifícios escolares dos anos 1940 construídos por todo o país, 
resultado do programa de construção lançado pela JCETS, em 1938. O quarto grupo reúne 
os projetos-tipo e estudos de normalização realizados entre 1947 e 1974, com novos 
processos de desenho, sistematização de soluções de projeto de arquitetura e racionalização 
da construção, já com influência do programa de construção de edifícios escolares Inglês 
do pós-guerra e do programa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), Plano Regional do Mediterrâneo (Moniz 2018). 

Paralelamente, Margarida Souza Lôbo (1995) estudou a produção urbanística Portuguesa 
identificando três tipos. O primeiro, corresponde a uma visão mais pragmática da forma 
urbana, baseada na imposição em desenho de uma grelha reticulada de blocos de diferentes 
tamanhos, com o objetivo de desenhar a estrutura base de expansão da forma da cidade. 
O segundo tipo, teve como influência o conceito de cidade-jardim e foi interpretado 
por Étienne De Gröer, nos Planos Gerais de Urbanização, em Portugal. Neste tipo de 
produção, urbanística a forma da cidade é integrada numa perspetiva regional do território 
urbano, ou seja, a forma da cidade é orientada segundo as articulações com o restante 
território nacional e segundo as características topográficas de cada região. O terceiro tipo 
de produção urbanística teve como influência o modelo moderno proposto na Carta de 

1 Algum do espólio deixado por estes grupos de trabalho faz parte, atualmente, das fontes de arquivo do Ministério da 
Educação (ME) e da Direção-Geral do Território (DGT) e é a uma das fontes de análise deste capítulo.
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Atenas em 1941 e, teve como referência as propostas de Robert Auzelle para o Porto 
ou para Aveiro. Este modelo marcou o urbanismo europeu das décadas de 1950 e 1960. 
Desenvolveu uma morfologia e estrutura que autonomiza o edifício em relação ao sistema 
urbano e propõe uma metodologia de desenho urbano que se desenvolve a partir do 
edifício, onde as vias deixam de definir quarteirões que limitam as construções. 

O planeamento moderno teve, por um lado, como foco o valor da eficiência, da técnica e da 
ciência para construir as infraestruturas que asseguram as relações institucionais. Por outro 
lado, teve também um papel reformista da sociedade com a criação dos sistemas públicos 
de saúde, educação, justiça e habitação (Marcuse 2011). Estes dois valores orientadores do 
planeamento urbanístico estão também presentes no planeamento dos primeiros Liceus 
projetados segundo o conceito inovador do ensino moderno difundido, em Portugal, por 
Passos Manuel, ministro responsável pelas políticas educativas de 1836 a 1937. Estes edifícios 
continham em si um novo programa complexo para o ensino científico com salas de aulas, 
laboratórios de química, física e biologia, bibliotecas, teatros, ginásios interiores e exteriores, 
e piscina interior, museus da ciência e observatório meteorológico. Era um novo objeto 
técnico, uma nova máquina projetada para o sistema moderno de educação em Portugal.

A espacialização do território educativo começou a ser, assim, planeada cartograficamente 
e regulada pela figura do Plano Geral de Melhoramentos, criado em 1864 pelo Decreto-lei 
nº10 de 13 de Janeiro. À semelhança das ideias dominantes na reestruturação de outras 
cidades europeias, tais como Barcelona e Paris, as disposições refletiam a corrente higienista, 
a comodidade e segurança dos habitantes, o livre trânsito, a salubridade pública, tudo a fim 
de evitar a aglomeração insalubre da população (Lôbo 1995, 254). A modernidade estava 
a ser planeada e desenhada pelos grandes planos urbanísticos com a ambição de construir 
cidades novas, modernas e infraestruturadas. Os equipamentos públicos, nomeadamente os 
educativos, constituíam já as âncoras desta cidade moderna que estruturava a organização 
da sociedade (Moniz 2011).  

A par com os planos e estudos de urbanização, o Estado criou programas de construção 
de liceus de norte a sul do território nacional e, em 1948, anunciavam já um total de 
29 novos edifícios de Liceu assinalados no mapa de Portugal (Figura 1). Este desenho 
fez parte dos paneis da exposição propagandística, promovida pelo Ministério das Obras 
Públicas em Lisboa, intitulada “15 anos de Obras Públicas” e revela o pensamento estrutural 
que os edifícios escolares desempenharam não só nas cidades, mas no território nacional. 
Os programas de construções escolares alargaram a extensão infraestrutural do sistema 
educativo, construindo uma rede nacional de liceus. 

A localização dos liceus era pensada de modo a que a sua área de influência cobrisse a 
totalidade da zona urbana. Esta intenção é visível, por exemplo, no estudo para a localização 
de novos liceus no Porto, realizado por Robert Auzelle aquando da realização do Plano 
Diretor da Cidade do Porto, em 1962 (Figura 2 e 3). Neste estudo, realizaram-se duas 
plantas: uma planta de análise dos liceus existentes e sua área de influência, onde se vê 
o liceu da zona ocidental e o da zona oriental;  uma outra planta com a proposta de 
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Figura 1: 15 Anos de Obras Públicas, Novos Liceus: Exposição de Obras Públicas (1948).

Figura 3: Plano Director da Cidade do Porto: Ensino Técnico e Secundário, Proposta de localização 
de novos liceus (1962).

Figura 2: Plano Director da Cidade do Porto: Ensino Técnico e Secundário, Liceus existentes (1962).
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ampliação da rede de liceus às novas freguesias urbanas de modo a cobrir as necessidades 
de todo o território urbano (Moniz 2011).

À medida que a população escolar aumentava, os planos urbanísticos integravam nos seus 
estudos novas localizações para escolas primárias, liceus e escolas técnicas. A localização 
dos edifícios escolares seguiu geralmente uma lógica de extensão territorial pela sua 
capacidade de infraestruturar e dinamizar novas zonas da cidade, nomeadamente as zonas 
habitacionais. Por este motivo, os edifícios escolares afastaram-se gradualmente do centro 
urbano, pontuando a expansão das cidades. Em alguns casos a localização do edifício 
escolar teve como estratégia de expansão urbana a integração de “subúrbios” ou pequenos 
aglomerados urbanos periféricos. É o caso do Anteprojeto para o Liceu Misto de Coimbra 
(1959), atual Escola Secundária D. Duarte, onde a memória descritiva explica que «esta 
localização beneficia notavelmente os alunos provenientes dos arredores e que utilizam 
para a sua deslocação o caminho de ferro ou carreiras de camionetas – cujas estações 
ficam próximo». Além disso, «o antigo subúrbio ficará mais integrado na cidade não só pela 
natureza da sua ligação, como pelo alargamento e aumento do número de vias públicas», 
além das «condições de desafogo, de fácil acesso e de aquisição» do terreno da Quinta da 
Várzea, em Santa Clara. 

Para além da localização na cidade, a forma como o edifício escolar está relacionado e 
interconectado com o restante sistema urbano está refletida no desenho e pela maneira 
como o próprio edifício enfrenta, limita ou absorve o envolvente urbano. Neste sentido, 
podemos identificar duas atitudes distintas ao longo da produção arquitetónica realizada 
entre 1900 e 1970. Num primeiro momento, entre 1900 e 1947, os edifícios escolares 
integraram o desenho urbano, constituindo-se como elementos de articulação urbana. 
Num segundo momento, entre 1947 e 1974, os edifícios escolares são concebidos como 
projetos tipo para se adaptarem a qualquer terreno, pré-definido no plano urbanístico. 

Articulações Arquitetónicas e Urbanas do Edifício Escolar

Os primeiros edifícios escolares construídos de raiz para o ensino liceal, integraram os 
estudos e planos urbanísticos para as cidades de Lisboa, primeiro, e depois do Porto. Em 
Lisboa, os quatro edifícios planeados de raiz para Liceu definiram as primeiras zonas escolares 
da cidade. Localizaram-se tanto na zona central, como nas novas áreas de expansão urbana, 
junto a novas avenidas e formando parte dos novos bairros da cidade. No Porto, os dois 
edifícios construídos para Liceu implantaram-se nos limites Nascente e Poente da cidade, 
com a nova Avenida dos Aliados a meio. A articulação destes edifícios escolares com o 
território urbano foi desenhada nos planos e estudos de urbanização ao relacionar os 
edifícios com avenidas, praças e eixos urbanos.

Em Lisboa, o Liceu Passos Manuel, construído ainda no final do século XIX segundo projeto 
do arquiteto Rosendo Carvalheira, ocupa a zona central entre o Chiado e a Assembleia. O 
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Figura 4:  Vista de Conjunto do Liceu D. Filipa de Lencastre.

edifício do Liceu Pedro Nunes, projetado pelo arquiteto Ventura Terra, faz a frente de uma 
avenida que liga o Largo do Rato ao Jardim da Estrela, na zona ocidental. Da mesma autoria, 
o Liceu Feminino Maria Amália, com tipologia em “pente”, dá corpo e limita as fronteiras 
de um dos quarteirões regulares que estruturam a expansão do tecido urbano de Lisboa 
para Norte. Já o Liceu Camões, organiza a zona escolar oriental com a praça José Fontana.

No Porto, o Liceu Rodrigues de Freitas, projetado pelo arquiteto Marques da Silva, foi 
articulado com o desenho em meia circunferência da praça Pedro Nunes. A partir dessa 
praça foi lançado um novo arruamento que viria a ligar ao Liceu Feminino Carolina 
Michaelis. Já o Liceu Alexandre Herculano, projetado também pelo arquiteto Marques da 
Silva, integrou o projeto de uma avenida com 30 metros de largura com a intenção de 
consolidar a expansão urbana para nascente (Moniz 2011).

Anos 1930 

A localização de algumas escolas esteve, ainda, associada aos projetos de bairros de casa 
económicas lançados pelo Estado, quando a falta de habitação era já um problema social 
grave. É exemplo o Liceu D. Filipa de Lencastre, projetado pelo arquiteto Jorge Segurado e 
construído no plano do Bairro Social do Arco do Cego, em Lisboa. A entrada principal para 
o edifício faz-se a partir de uma praça do conjunto residencial. Estes conjuntos habitacionais 
eram desenhados segundo uma quadrícula ortogonal, compacta e com limites bem 



88

definidos no conjunto urbano (Figura 4). Neles, eram incluídos além das casas e da escola, 
áreas comerciais, centros de assistência, igreja, salão de reuniões e festas. Estas características 
fortaleceram novas centralidades urbanas, densificaram usos e atividades com forte caráter 
social.

Em Coimbra, o Liceu Júlio Henriques (atual Escola Secundária José Falcão), projetado pela 
equipa do arquiteto Carlos Ramos, explorou uma solução tipológica onde, pela criação de 
duas entradas distintas nos cantos do quarteirão, o equipamento escolar cria uma mediação 
programática e funcional entre a escola e a cidade.  No ângulo poente é desenhada a 
entrada da escola segundo uma composição semicircular, onde acolhe a administração 
e a biblioteca. No canto diagonalmente oposto é desenhada outra entrada de modo a 
autonomizar o acesso ao ginásio, piscina e salão de festas.  Este equipamento explora 
uma composição assimétrica com a finalidade de melhor articular os usos da escola com 
a cidade. As frentes do quarteirão urbano estão, desta maneira, relacionadas com a via 
pública e, por isso, com a vida urbana. Esta forma de articulação do edifício escolar com 
o quarteirão urbano apresentou novas soluções e possibilidades arquitetónicas de se 
relacionar com o urbano, visto que grande parte das fachadas posteriores dos restantes 
equipamentos escolares são tratadas como traseiras, sem acessibilidade e sem articulação 
às vias públicas (Figura 5).

Figura 5: Entrada para o Liceu José Falcão (1940). 
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Figura 6: Anteplano Geral de Urbanização de Faro – Revisão: Planta de Apresentação, escala 1/2000. 
João António de Aguiar (Arq.)(1963).

Anos 1940

Pelo Decreto-lei nº24802, de 21 de Dezembro de 1934, foi implementada a obrigatoriedade 
da realização de Planos Gerais de Urbanização em todos os territórios urbanos do país. Esta 
medida foi importante para dar continuidade ao pensamento e ao desenho que articula 
os edifícios escolares e a estrutura urbana. Assim, nas cidades, a lógica de implantação 
dos edifícios escolares estava muitas vezes associada à construção de novas avenidas que 
ligavam os tecidos urbanos mais antigos a novas zonas de expansão. É exemplo o Ante-
Plano Geral de Urbanização de Faro (1945), onde o edifício do Liceu é o elemento de 
remate do prolongamento de uma longa avenida (Avenida 5 de Outubro) que parte do 
centro da cidade até à praça da escola (Figura 6). Este remate é ainda desenhado por um 
parque verde envolvente ao recinto escolar em forma de semicírculo. O edifício de liceu 
assume, assim, uma posição de destaque no plano urbanístico, revelando a reconhecida 
importância social que foi dada ao ensino liceal durante o Estado Novo. 

No Liceu de Viseu, a entrada para o edifício é feita por uma praça já dentro do recinto 
escolar como prolongamento do eixo do parque verde frontal que se estende até à Igreja 
da Misericórdia e à Câmara Municipal. O mesmo acontece no Liceu de Viana de Castelo e 
no Liceu José Estevão, em Aveiro. Nestes exemplos o ponto de entrada é recuado, isto é, 
a entrada para o edifício em forma de “U” é feita a partir de um pátio que é também uma 
praça de ligação à rua (Figura 7 e 8). 
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Figura 7: Liceu Alves Martins, Planta Topográfica, escala 1:1000 (1941).

Figura 8: Liceu de José Estevão, Planta de Localização do Edifício, escala 1:2000 (1947). 
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No caso do Liceu Feminino de Coimbra, a entrada do recinto escolar e do edifício é o 
remate do eixo urbanístico que estrutura a sequência urbana - estádio desportivo municipal 
e grande praça urbana, onde se localizam também a Escola Normal e a Escola Técnica 
(Figura 9). No caso do Liceu Feminino Carolina Michaelis, no Porto, o forte desnível que 
o eixo urbanístico tem que vencer é resolvido com a construção de uma escadaria que 
acentua e monumentaliza a entrada do edifício escolar. Neste caso, a entrada é também o 
remate do eixo urbanístico que liga ao já referido Liceu Rodrigues de Freitas. 

Este grupo de Liceus construído por todo o país apresenta características distintivas 
tanto na sua tipologia arquitetónica, como no tipo de desenho de implantação urbana. 
Tipologicamente, os edifícios são organizados por blocos de administração e salas de aula 
e ainda por um ginásio e cantina, em torno de um pátio interior ou exterior. Este esquema 
funcional valoriza sempre o bloco da administração onde se situa a entrada. A organização 
interna deste edifício permitia ajustar a localização do módulo da entrada em função da 
localização e do prolongamento que precisasse rematar. É exemplo o Liceu da Póvoa do 
Varzim, onde a entrada não é centrada na fachada do edifício, mas deslocada para um dos 
lados, de modo a rematar o eixo de uma avenida. 

Figura 9: Liceu da Infanta D. Maria, Planta Topográfica do Local, escala 1:5000 (1944).
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Figura 10: Escola Industrial e Comercial de Leiria, Pormenores do Muro e Portão da Vedação, Escala 
1:50 (1952).

Quanto ao desenho urbano, estes edifícios escolares localizam-se geralmente no 
prolongamento ou remate de um eixo urbanístico. Estes critérios formais reforçam a 
monumentalidade do equipamento público.  A entrada é, por isso, um elemento de destaque 
onde é acentuado o efeito perspético do edifício em relação com a envolvente urbana. Além 
disso, o carácter arquitetónico dos alçados era estudado segundo o vocabulário clássico da 
arquitetura, conjuntamente com elementos vegetais tais como árvores de grande porte ou 
arbustos a fim de construir um plano cénico de remate das composições urbanísticas. O 
recuo do edifício à via pública permitia trazer alguma tranquilidade ao recinto escolar, ou 
talvez, alguma reclusão para a concentração necessária ao estudo. Neste sentido, todo o 
espaço arquitetónico foi pensado de forma a sublimar estas características. Como exemplo, 
os muros em pedra e os portões em ferro eram cuidadosamente desenhados no projeto 
de arquitetura do edifício. O ornamento clássico e nacionalista assumia, assim, um papel 
arquitetónico importante no contexto urbano (Figura 10).

A adaptabilidade ao contexto: os projetos tipo e normalizados

A partir do final dos anos 1940, a JCETS voltou a investir na construção de escolas, mas 
desta vez com foco no ensino técnico e profissional, com o objetivo de formar recursos 
humanos que contribuíssem para o aumento e qualidade de produção industrial. Para isso, 
realizou uma série de estudos de normalização de projetos-tipo para serem facilmente 
replicáveis em qualquer contexto e terreno urbanos. A ideia era desenvolver projetos-
tipo que facilmente se adaptassem, em cada caso, às condições topográficas, à orientação 
dos terrenos e à localização dos arruamentos de acesso. Assim, o equipamento escolar 
passou de um edifício compacto, para se começar a desmontar em conjuntos de edifícios 
autónomos, adaptáveis e “todo-o-terreno”. A mesma lógica foi implantada nos novos 
edifícios para Liceus e escolas Preparatórias ao longo dos anos 1960. 
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Como refere Margarida Souza Lôbo (1995), a maioria dos planos e estudos de urbanização 
elaborados sobretudo nos anos 1940 e 1950, caracterizavam-se por apresentarem, no 
início, uma proposta rígida de composição urbana até serem gradualmente substituído pelo 
plano de gestão, que utiliza recursos mais flexíveis como o zoneamento e o regulamento. 
Esta tendência refletiu-se também na integração do recinto escolar no espaço urbano. 

As lógicas de implantação e integração dos edifícios escolares nos estudos e planos 
urbanísticos alteraram-se significativamente. Esta ideia de adaptabilidade era acompanhada 
por outras ideias como a produtividade, a economia de custos no projeto e na construção, 
a rapidez da execução dos equipamentos, e a eficácia e racionalização programática. O 
objeto escola evoluiu na sua forma, linguagem e na capacidade de se adaptar a qualquer 
contexto. Assim, os planos e estudos de urbanização deixaram de integrar os equipamentos 
escolares para serem os equipamentos escolares a integrarem o contexto urbano. Em 
terrenos nivelados ou desnivelados, de limites mais regulares ou mais sinuosos, os novos 
esquemas tipológicos e construtivos alargaram as possibilidades de articulação e localização 
dos equipamentos escolares com o local de implantação.

A conceção do equipamento escolar seguiu o ideal Fordista (1914) no sentido em que 
a sua forma arquitetónica foi estudada e transformada de modo a criar um sistema de 
produção em massa. Tal como a empresa Ford teve como objetivo tornar o automóvel tão 
barato que todos poderiam comprá-lo, a JCETS desenvolveu tipologias arquitetónicas e 
sistemas construtivos para os edifícios escolares com o objetivo de baixar o mais possível 
o custo de produção e o tempo de execução. Deste modo, mais alunos teriam acesso à 
educação nas escolas públicas. 

Este sistema tem como base uma forma de racionalização baseada em inovações técnicas 
e organizacionais. Ambos seguem os princípios da padronização e simplificação no seu 
sistema de automatização e linhas de montagem. No caso dos equipamentos escolares, 
as soluções arquitetónicas incluíam novos sistemas construtivos e novos materiais que 
permitem a construção de sistemas modelares capazes de serem fabricados em série 
fora do estaleiro de obra e montados posteriormente. Foi introduzido o sistema de pré-
fabricação nas lógicas de pensamento e conceção arquitetónicas. 

Os estudos de normalização elaborados pela JCETS para as Escolas Técnicas Elementares 
(1947), Escolas Profissionais (1950), Escolas Técnicas (1952) e Escolas Industriais e 
Comerciais (1960) apresentaram uma solução de três volumes edificados distintos capazes 
de serem posicionados de modo a adaptarem-se a cada situação urbana (Figura 11 e 12). O 
primeiro edifício era destinado ao corpo de aulas, administração e museu. Este edifício era 
responsável por fazer a ligação com a via pública. Continha, por isso, a entrada principal do 
complexo escolar que podia ser de topo ou na face mais comprida do volume.  O outro 
volume era destinado a cantina e ginásio/salão de festas. Neste caso era providenciado uma 
ligação autónoma com o exterior, permitindo partilhar os equipamentos com a comunidade 
urbana. O último volume era destinado às oficinas. A disposição dos volumes organiza o 
espaço exterior em recreios para o género masculino e feminino e para campo desportivo. 
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Figura 11: Ante-Projecto Tipo das Escolas Técnicas Elementares, Escala 1/1000 e 1/500 (1947).

Figura 12: Escolas Industriais e Comerciais, Estudos de Normalização: Gouveia (1960).
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Estas soluções foram normalizadas, mas ao mesmo tempo adaptáveis a cada contexto 
urbano. Em Coimbra, por exemplo, a Escola Industrial e Comercial foi implantada num 
quarteirão junto ao Liceu Feminino, do lado menor da praça central. Como opção de 
implantação o edifício de cantina e ginásio voltou-se para a praça. O corpo de aulas e a 
entrada principal do complexo escolar ficou implantado ao longo da rua e do lado maior 
do quarteirão. Em Aveiro, a Escola Industrial e Comercial veio a implantar-se na mesma 
avenida do liceu, junto da linha de caminho de ferro, com o corpo de aulas e o topo das 
oficinas a fazer a frente da avenida. Já em Leiria, os volumes da Escola Comercial e Industrial 
são dispostos de modo a realçar a ligação urbanística com a avenida que vai para o castelo, 
fazendo uma praça de entrada no recinto escolar. As entradas para o corpo de aulas e 
para o refeitório e ginásio/salão de festas fazem-se a partir dessa praça. Estes exemplos 
evidenciam a capacidade que este sistema de normalização de projeto de arquitetura 
mantém em promover articulações com a envolvente urbana (Figura 13). 

Figura 13: Projecto para a Escola Industrial e Comercial de Leiria: Planta de Localização, Escala 
1:2500. António José Pedroso (Arq.) (1952).
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Figura 14: Anteprojeto do Liceu Nacional de Cascais: Planta de Localização, Escala 1:1000 (1964).

Figura 15: Liceus Nacionais de D. Pedro V e Garcia de Orta: 4º Estudo de Normalização: Planta de 
Localização D. Pedro V, Escala 1:1000 (1966)
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Figura 16: Imagem da Capa do processo do Projeto para as Escolas Preparatórias do Ensino 
Secundário: Aveiro (1969).

Figura 17: Planta de Localização da Escola Preparatória do Ensino Secundário de Coimbra, 1:5000
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Os próximos estudos de normalização, realizados no contexto do Plano Regional do 
Mediterrâneo (Moniz 2018), tiveram como objetivo a criação de novas tipologias de 
edifício para liceu com base em premissas educativas mais democráticas.  Em 1964, foram 
realizados os Anteprojetos para o Liceu Nacional de Cascais e o Liceu de Vila Nova de Gaia. 
Estes liceus desenvolveram-se a partir de pequenos blocos, implantados a diversas cotas, de 
modo a separar os ciclos de ensino, salas de aula e serviços entre sim. Numa posição central 
dispõem-se as zonas administrativas e sociais, denominado polivalente. Totalmente separado 
deste conjunto implanta-se o corpo de educação física (Figura 14).

A tendência destas soluções foi optar por pequenas unidades, mais ou menos invariáveis, 
ligadas por circulações cujo traçado depende do terreno onde seja implantado o edifício 
escolar, como se pode observar nas experiências posteriores realizadas em 1966 com a 
construção dos Liceus Garcia da Orta, no Porto e D. Pedro V em Lisboa (Figura 15). Em 
ambos os casos, perante terrenos com acentuado declive, os blocos distribuem-se à volta 
do bloco social da escola em plataformas com cotas diferentes.

Esta solução continuou a ser desenvolvida em 1968, com o estudo de Normalização para 
a Escola Preparatória do Ensino Secundário. Este modelo surgiu depois de se ter tornado 
obrigatório os seis anos de ensino. Neste sentido, o Estado criou paralelamente ao ensino 
primário complementar, o Ciclo Preparatório com a previsão de se construir uma escola 
por todas as sedes de concelho. Neste projeto, é dada especial atenção ao espaço exterior 
como parte importante do processo educativo. A memória descritiva foca os aspetos da 
continuidade dos espaços de trabalhos interiores para o exterior.  O núcleo da sala de aula 
estende-se, assim, para áreas exteriores adjacentes, através de um pequeno pátio. Além 
disso, é referido que a área sobrante da construção dos edifícios seria destinada a área de 
recreio, atividades de educação física e terrenos para a prática de horticultura e jardinagem. 
O recinto escolar deveria ser limitado por massas verdes (Figura 16). 

Estas experiências vieram mostrar a maleabilidade desta tipologia em relação à implantação. 
Este modelo conseguia ser adaptado a várias formas e em terrenos mais ou menos 
acidentados. Além disso, esta estrutura de agregação de pequenas unidades permitia o 
alargamento das instalações se assim fosse necessário. Permitia também diferenciar, além 
de cotas altimétricas, temas, programas, idades, interesses, etc. Assim, um dos aspetos desta 
tipologia era a possibilidade de implantação em qualquer topografia e permitir articulações 
diferentes consoante o arranjo urbanístico, a configuração do quarteirão, os locais de 
entrada e a orientação dos terrenos. Além disso, esta solução visava também adequar 
o espaço da escola ao projeto educativo, integrando as tendências pedagógicas vigentes 
focadas no aluno e sua autonomia de aprendizagem. 

A entrada na escola: do edifício ao recreio

Como vimos no decorrer deste capítulo, desde o final do século XIX até 1970, o equipamento 
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escolar para o ensino secundário alterou significativamente a sua tipo-morfologia. A forma 
de implantação e articulação do edifício escolar com o envolvente urbano foi apresentando 
diferentes características que podem ser agora sintetizadas pelo elemento da “entrada” e 
do “limite” do recinto escolar. 

Relativamente aos tipos de entrada, verificou-se que existem os equipamentos escolares 
com entradas diretas para o edifício; as entradas diferenciadas para a escola e para a 
comunidade urbana; as entradas como prolongamento evidente de uma rua ou praça; as 
entradas pelo portão e, por último, a entrada para o recreio. Neste sentido, a entrada passou 
do edifício para o recreio. Sendo o edifício um espaço de maior formalidade que o recreio, 
pode dizer-se que o espaço escolar perseguiu a informalidade. Contudo, as consequências 
desta transformação estão de certo modo refletidas no limite entre o recinto escolar e o 
espaço urbano e na articulação deste com o restante sistema urbano, ou seja, no muro. 

O limite do recinto escolar foi inicialmente definido pela forma do edifício, como se pode 
observar no primeiro liceu de Lisboa, o Passos Manuel, de 1898. Foi materializado através 
de edifícios de configurações compactas regulares, abrindo pátios no interior. Estes limites 
construídos estão sempre integrados com os restantes sistemas urbanos, como praças, 
ruas, avenidas ou bairros residenciais. Posteriormente, os edifícios foram-se afastando do 
limite e desdensificando o recinto escolar, mas assegurando pelo menos uma frente bem 
definida e desenhada pela fachada do edifício escolar e a eixo com outros alinhamentos 
urbanos. Através das avenidas, praças e bairros, estes limites mantiveram-se enquadrados 
com outros sistemas urbanos e programas públicos. Por último, a partir dos anos 1960, o 
recinto escolar evolui dos limites construídos para os limites vazios do recreio aberto ao 
ar livre.

Como identifica Margarida Souza Lôbo (1995), por influência do modelo proposto na Carta 
de Atena de 1941, o quarteirão deixa de ser definido pelas construções que o limitam e 
passa a ser definidos pelas vias de circulação viária que o circundam. A metodologia de 
desenho urbano desenvolve-se a partir do edifício implantado numa porção de terreno 
sobrante. Neste sentido, o edifício escolar destaca-se da envolvente e o recinto escolar 
torna-se independente do restante sistema urbano (Figura 17).

Considerações Finais 

Este capítulo evidenciou, através de alguns exemplos e factos históricos, a capacidade 
infraestrutural e urbana que o equipamento escolar desempenhou desde o final dos anos 
XIX até aos anos 1970. As lógicas de integração do equipamento escolar com o espaço 
urbano desenvolveram-se tanto através do desenho arquitetónico como do desenho 
urbano. De um lado, os estudos arquitetónicos sobre a forma do equipamento escolar 
integraram os desafios programáticos, educativos, económicos e urbanos. Do outro lado, 
os estudos e planos urbanísticos pensaram estratégias de localização dos equipamentos 
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escolares integrados com outros equipamentos públicos, de acordo com o contexto e 
forma de cada espaço urbano das cidades, por áreas de influência, de modo a cobrir todo o 
território urbano. Assim, o edifício escolar, através da sua riqueza programática e da função 
educativa que presta à sociedade, teve a capacidade de agregar a comunidade escolar e não 
escolar. Teve também um papel dinamizador da cidade e da vida urbana.

Até ao final dos anos 1940, as soluções arquitetónicas tiveram como base uma atitude 
de integração do edifício escolar com o espaço urbano, ao passo que as soluções de 
normalização posteriores desenvolveram ideias e soluções baseadas na adaptação ao 
contexto. As ideias de integração e adaptação motivaram tipos de relação urbanas distintos. 
No primeiro caso, os estudos arquitetónicos e urbanos tiveram por objetivo tornar o 
edifício escolar parte de um sistema urbano, de modo a combinar e reunir estruturas. O 
segundo caso, refletia uma ideia de modificação, ajustamento e adequação a algo diferente. 
Estas últimas ideias fizeram já parte da mudança política que viria a acontecer em 1974, 
com a criação do regime democrático em Portugal e consequente abertura às estratégias 
e políticas europeias. 

Atualmente, face à necessidade de reestruturação e requalificação da rede de equipamentos 
escolares, alguns estudos exploram soluções e atitudes arquitetónicas que reintegrem o 
edifício escolar no espaço urbano e readaptem os espaços a novos cenários educativos. Os 
limites do recinto escolar com o espaço urbano envolvente e o elemento da entrada são 
redesenhados de modo a explorar modos de articulação entre o edifício escola e o espaço 
cidade (Moniz e Ferreira, 2015, 2016). Assim, a capacidade dinamizadora e agregadora do 
edifício escolar abre um campo de estudo sobre os modos arquitetónicos e urbanos de 
articulação da escola com o território urbano. A relação dos espaços educativos e urbanos 
assume diferentes formas arquitetónicas com consequências para a vida urbana.
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Figura G: Liceu Nun’Alvares, Castelo Branco
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O Edifício Escolar para o Ensino Secundário:  
Evolução Arquitectónica entre o final do século XIX 
e a década de 70 do século XX

Alexandra Alegre e Teresa Heitor

Introdução

A definição e desenvolvimento do edifício destinado ao ensino secundário iniciou-se em 
Portugal no final do  século XIX  e prolongou-se ao longo do século XX. A concepção do 
Liceu Passos Manuel, com início em 1882, é o primeiro edifício que dará corpo às intenções 
de Passos Manuel e da primeira reforma da Instrução Secundária em 1836, que aprovou 
o Plano dos Liceus Nacionais. Segue-se a concretização de um conjunto de edifícios, que 
embora de pequena dimensão, se distingue pelo seu valor arquitectónico e patrimonial. 
Inicia-se assim a construção de edifícios destinados ao ensino secundário, de iniciativa 
pública, sobre a responsabilidade de distintas instituições estatais e organismos públicos: 
Ministério dos Negócios do Reino, Ministério da Obras Públicas e Comunicações, Ministério 
das Obras Públicas, Câmaras Municipais e Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais.

No processo de concepção de edifícios destinados ao ensino secundário identificam-se 
dois protagonistas principais. Arquitectos que se distinguiram em diferentes momentos 
da história da arquitectura em Portugal como José Luiz Monteiro (1848-1942), Rosendo 
Carvalheira (1861-1919), Miguel Ventura Terra (1866-1919), José Marques da Silva (1869-
1947), Cristino da Silva (1896-1976), Cottinelli Telmo (1897-1948), Carlos Ramos (1897-
1969) e Jorge Segurado (1898-1990), e mais tarde Manuel Tainha (1922-2012) e Hestnes 
Ferreira (1931-2018), responsáveis pelo desenvolvimento de projectos especiais. E a Junta 
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das Construções para o Ensino Técnico e Secundário, organismo criado no âmbito do 
Ministério das Obras Públicas e Comunicações em 1934, e que irá controlar o processo 
de concepção e construção de edifícios destinados ao ensino secundário até 1969, data da 
sua extinção.

Uma leitura sobre a arquitectura dos edifícios liceais e técnicos, promovidos sob iniciativa 
pública entre o final do século XIX e a década de 70 do século XX, permitiu identificar 
cinco momentos-chave que reflectem distintos enfoques e aspirações de âmbito político, 
educativo, social e económico,: i) 1890-1920 (A escola como Monumento Urbano); ii) 1930 
(A escola como Ícone Moderno); iii) 1940-1950 (A escola como Representação Ideológica) 
e iv) 1960-1970 (A escola como Infraestrutura Educativa) e v) 1960-1970 (A escola como 
Espaço Social). Todos estes períodos traduzem também uma maior ou menor influência 
internacional.

Os princípios conceptuais que orientaram a arquitectura do edifício para o ensino 
secundário e o planeamento da sua rede estão relacionados com factores de ordem 
política e social, e em particular com a política educativa perfilhada, traduzidos nos modos 
de organização escolar, métodos de ensino/aprendizagem e alterações curriculares,  bem 
como dos recursos financeiros disponíveis para a sua concretização. Destacam-se ainda os 
aspectos decorrentes das preocupações com a higiene e saúde escolar que marcaram o 
final do século XIX e as primeiras décadas do século XX a par das opções arquitectónicas 
e construtivas inseridas em distintos movimentos da história da arquitectura e da história 
da construção.

1890-1920 A escola como Monumento Urbano

Este período integra o conjunto de escolas (liceus) projectadas e construídas entre o final 
do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Ocupam localizações privilegiadas 
nas cidades de Lisboa e Porto, e são reconhecidos como monumentos urbanos de 
referência não só na sua envolvente mais próxima como também à escala da cidade. Foram 
projectados por arquitectos de referência da época, salientando nomes como José Luiz 
Monteiro, Rosendo de Carvalheira, Miguel Ventura Terra e José Marques da Silva.

A concepção deste conjunto de edifícios concretiza, finalmente, o decreto da reforma da 
Instrução Secundária, de 17 de Novembro de 1836, que aprova o Plano dos Liceus Nacionais, 
por Passos Manuel, e  toda a legislação produzida até 1894/95, de tentativa de definição 
daquela instituição. São, no entanto, a Reforma de Jaime Moniz de 1895 com a consagração 
de um sistema de classes, e a Reforma de Eduardo Coelho de 1905 com a defesa da 
prática de educação física e do ensino experimental, que contribuirão significativamente 
para a consolidação do programa de espaços do edifício liceu, assumindo o espaço da sala 
de aula como a base da sua concepção e como espaço de excelência no processo ensino/
aprendizagem, complementado com um conjunto de espaços (ginásio e laboratórios) que 



105

no seu conjunto contribuem para a «criação de uma nova ordem» (Ramos do Ó 2009, 35). 

Num primeiro momento, salienta-se o Liceu Central de Lisboa, posteriormente designado 
Liceu Passos Manuel, e o Liceu Camões também em Lisboa, cujo projecto de concepção e 
construção se revelou determinante para a definição do edifício liceal. 

O processo de concepção e construção do Liceu Passos Manuel (1882-1911) significou 
um primeiro momento de debate e reflexão em torno das condições espaço-funcionais 
do edifício liceu, no que diz respeito à concretização dos objectivos pedagógicos e 
higienistas da época. Disto são exemplo as sucessivas recomendações dos pareceres das 
comissões nomeadas para a avaliação do seu projecto, que revelam um constante ajustar 
do edifício liceu a uma instituição que, também ela, se encontrava em fase de definição, 
quer na sua organização escolar, quer dos seus objectivos e orientações pedagógicas. A sua 
concepção, com um primeiro projecto que data de 1882 de autoria de José Luiz Monteiro, 
é marcada por sucessivos projectos de adaptação às exigências do currículo, organização 
e administração dos liceus propostas pela Reforma de 1895, e aos requisitos espaciais e 
programáticos de um ensino mais activo e experimental, assente num currículo técnico-
científico, e na obrigatoriedade da prática de educação física, conforme a Reforma de 1905. 
Esta reforma irá exigir assim a presença de novos espaços no edifício liceal: laboratórios e 
gabinetes de ciências, ginásio e espaços complementares, para além da biblioteca, do museu 
e dos jardins experimentais.

A importância das questões higienistas é expressa, em particular, no parecer de 1902 
realizado por uma comissão que integra, entre outros, Ricardo Jorge (Inspector Geral de 
Saúde Pública) e Sebastião Cabral Costa Sacadura (Inspector Sanitário Escolar) (1903). 
Refere a necessidade de acomodar nas melhores condições de higiene as necessidades de 
semi-internato, de providenciar lugares apropriados para jogos e exercícios ao ar-livre, de 
redimensionar os pátios/claustros que devem ser bem ventilados e iluminados pela luz do 
sol, com galerias também elas bem iluminadas e ventiladas quer por se abrirem directamente 
para estes espaços no piso 0, quer pelos grandes envidraçados do piso superior. A sala 
de aula organiza-se num espaço rectangular, em que as preocupações higienistas são 
asseguradas pela amplitude dos espaços, pela altura do pé-direito, pelos amplos vãos que 
permitem a correcta iluminação e ventilação, e pela concepção de um sistema natural de 
ventilação apoiado em aberturas de entrada e saída de ar localizadas em paredes opostas. 

A solução final desenvolvida por Rosendo de Carvalheira em 1907, mantém a primeira 
opção tipológica de José Luís Monteiro, assente na organização dos espaços em redor de 
dois pátio de recreio. Este pátios mantém as características referenciadas aos pátios de 
recreio dos colégios, no que diz respeito ao esquema de circulações e acessos que propõe, 
e no modo como assume o papel de elemento central e organizador de todo o conjunto. 
Esta tipologia em pátio irá caracterizar o conjunto de liceus construídos neste período 
(Figura 1).
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A concepção e construção do Liceu Camões (1907-09), de Miguel Ventura Terra, decorre 
em paralelo com a fase final de construção do Liceu Passos Manuel, beneficiando do 
conhecimento adquirido com o seu longo desenvolvimento. Considerado por muitos 
autores como o edifício modelo no campo da arquitectura escolar, a sua concepção foi 
inovadora em diferentes dimensões. Em primeiro lugar, a sua localização privilegiada cumpria 
todos requisitos de ordem higienista que exigiam áreas abertas e salubres, afastadas dos 
centros urbanos mas de futuro crescimento da cidade. Em segundo lugar, o autor vai 
reinterpretar a tipologia conventual do Liceu Passos Manuel e romper com a estrutura 
de pátio encerrados propondo um sistema de pátios abertos, e uma galeria aberta para o 
exterior, sem envidraçados, com importantes funções de ventilação, iluminação, comunicação, 
cumprindo os requisitos higienistas e permitindo e facilitando, simultaneamente, a vigilância. 
Paralelamente, concebe um ambiente educativo capaz de promover a permanência do 
aluno dentro de espaço escolar, com o objectivo de consagrar os requisitos do semi-
internato e de uma educação integral, a nível físico, intelectual e moral, e também social: 
refeitório, salas de estudo, espaços para prática de exercício físico (ginásio, campo de ténis, 
ringue de patinagem) sem esquecer o gradeamento do espaço exterior (Figura 2).

A nível da organização de espaços observa-se uma grande racionalidade e forte hierarquia 
programática valorizando os espaços que «melhor exprimiam a actualização dos programas 
educativos, como os ginásios, os laboratórios, as bibliotecas e as áreas de convívio e 
circulação» (Silva 1997, 20). A localização do ginásio no centro de toda a composição, a 
eixo do edifício e em contacto com o átrio de entrada principal, expressa a importância 
programática atribuída àquele espaço no conjunto dos espaços liceais. Esta racionalidade é 
também observada a nível construtivo, com a utilização de novos materiais e acabamentos, 

Figura 1: Liceu de Passos Manuel (1882-1911), Lisboa. Pátio de recreio. 
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Figura 2: Liceu de Camões (1907-1919), Lisboa. Piso 0.

como ferro, tijolo de vidro, marmorite e mosaico, que contribuíram decisivamente para a 
contenção de custos e de prazo de execução de projecto e construção (21 meses).

A estes dois edifícios juntam-se o Liceu Pedro Nunes (1908-11) e Liceu Maria Amália Vaz 
de Carvalho (1915-34) em Lisboa, de Miguel Ventura Terra, e o Liceu Alexandre Herculano 
(1914-31) e Liceu Rodrigues de Freitas (1918-33), no Porto, de José Marques da Silva. 
O desenho de uma fachada contínua, de composição simétrica, preservando os espaços 
de recreios da envolvente urbana, e a sua localização privilegiada em novas áreas de 
crescimento da cidade, conferem-lhes um sentido de monumentalidade urbana. 

Define-se assim, um conjunto de requisitos educativos e higienistas que irão determinar uma 
solução espacial assente no pátio, mais ou menos encerrado, a definição de um programa de 
espaços educativos e de apoio que pretendem traduzir as necessidades do semi-internato e 
as intenções de uma educação integral, bem como uma solução construtiva apoiada numa 
forte racionalidade económica.  O desenho destes edifícios expressa uma forte influência 
dos modelos franceses dos lycées, construídos a partir da segunda metade do século XIX, 
que os arquitectos portugueses conheceram durante a sua formação em Paris, em períodos 
que cobrem o final do século XIX e o início do século XX. Influenciados essencialmente 
pela aprendizagem adquirida na École de Beaux-Arts, estes arquitectos desenvolvem 
projectos que afirmam estas influências a nível de uma  metodologia de projecto, das 
questões tipológicas, da opção por uma arquitectura que recorre aos princípios clássicos da 
composição, e das preocupações de ordem higiénica então emergente.

Este período de definição da instituição liceal coincide também com a promulgação das 
primeiras reformas destinadas a incentivar o ensino profissional em Portugal. Em 1852, o 
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ensino técnico-profissional é alvo de um forte impulso, por acção de Fontes Pereira de 
Melo que irá promulgar o primeiro diploma regulador deste tipo de ensino, e na década 
de 1880, António Augusto de Aguiar propõe uma reestruturação do ensino profissional, 
com a criação de escolas profissionais por todo o país. Em 1888, é inaugurado em Lisboa a 
Escola de Desenho Industrial Marquês de Pombal, do arquitecto Pedro de Ávila, o primeiro 
edifício construído de raiz para escola profissional. Seguem-se, em 1915 a Escola Industrial 
Machado de Castro, em Lisboa, do arquitecto Vítor Bastos, concluída no final da década de 
1920; e em 1928, a Escola Industrial António Manuel Gonçalves, em Lisboa posteriormente 
designada Escola de Artes Decorativas António Arroio, do arquitecto Norte Júnior, que 
irá ocupar um lote junto ao Liceu Camões. Estes edifícios adoptam princípios semelhantes 
aos aplicados no edifício liceu quer no que diz respeito à concretização dos objectivos 
pedagógicos e higienistas da época, com a utilização de grandes vãos nas salas de aula e nos 
espaços oficinais permitindo a entrada de luz natural e a renovação de ar, quer na intenção 
de representação e imagem de monumentalidade urbana que lhe é conferida através do 
recurso a uma linguagem disciplinada.

1930 A escola como Ícone Moderno

Em 1928, Duarte Pacheco, Ministro da Instrução entre Abril e Novembro de 1928, cria 
a Junta Administrativa do Empréstimo para o Ensino Secundário (JAEES)1, na dependência 
daquele Ministério. Esta entidade seria responsável pela elaboração do plano geral de 
trabalhos de construção de edifícios liceais, pelo relançamento das obras iniciadas durante 
o regime republicano e, entretanto interrompidas2, pela organização dos concursos para a 
construção dos Liceus de Beja, de Coimbra e de Lamego, pela construção do Liceu de D. 
Manuel II (posteriormente, Rodrigues de Freitas), pela aquisição de material didáctico, novo 
mobiliário escolar e postos meteorológicos destinados a todos os liceus.

O lançamento do concurso para a concepção dos três liceus constituiu uma oportunidade 
para desenvolver, pela primeira vez, um programa tipo que determinou as normas para 
elaboração dos projectos e, simultaneamente, estabeleceu as exigências programáticas, 
higiénicas e técnicas do edifício liceu. No essencial, orienta-se pelas Reformas de 1894-95 e 
de 1905, e pela Revisão do Ensino Secundário de 19183, de Sidónio Pais, com implicações 
na definição do programa de espaços do ensino secundário: inclusão de uma biblioteca 
para professores e alunos, a adaptação de uma das salas a salão cinematográfico, e, quando 
possível, a existência de um ginásio, balneários e piscina de natação (art.º. 6º).

1 Decreto 15942 de 11/09/1928. O Decreto 16279 de 22/12/1928 referia ainda a reparação dos edifícios onde se 
ministrava o ensino liceal e que pertenciam ao Estado, a instalação de Residências de Estudantes, e o plano de aquisição 
de mobiliário e material didáctico destinado ao ensino secundário .
2 Em 1930, a JAEES relançou ainda a construção do Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, obra parada desde 1921, agora 
sobre a responsabilidade do arquitecto António Couto, e do Liceu Alexandre Herculano, no Porto.
3 Decreto 4:650 de 14/07/1918



109

O programa-tipo elaborado pela JAEES para a fase de concurso4, consolidou o programa de 
espaços implementado anteriormente, organizando-os agora por núcleos funcionais: reitoria 
e secretaria, biblioteca e sala de estudo, espaços destinados ao ensino das humanidades, 
espaços destinados ao ensino das ciências, espaços destinados à prática de educação 
física (ginásio, a piscina e novos espaços exteriores para a prática desportiva), instalações 
destinadas ao ensino experimental e activo (laboratórios, salas de desenho, oficinas) e 
habitação do reitor. Esta organização do programa em núcleos funcionais condicionou 
de forma determinante as propostas apresentadas pelos arquitectos para os três edifícios 
liceu, que procuram a sua distinção em volumes autónomos, ou a sua distribuição em 
diferentes pisos. É particularmente evidente a autonomização do bloco da educação física, 
da habitação do reitor e das oficinas. Já os restantes núcleos funcionais, onde se encontram 
os espaços lectivos, são distribuídos e organizados por pisos num bloco principal, de acordo 
com as exigências programáticas, espaciais, técnicas e pedagógicas dos diferentes espaços. As 
condições referidas no programa-tipo reclamaram uma hierarquização e uma organização 
racional dos diferentes núcleos funcionais, recorrendo ao esquema tipológico que melhor 
responda a este requisito: volumes diferenciados, por vezes autónomos, em que os espaços 
lectivos se dispõem ao longo de largos espaços de circulação.

A concepção destes edifícios é marcada pela linguagem arquitectónica moderna permitida 
pela utilização do novo material, o betão armado. As soluções apresentam volumes simples, 
coberturas planas, corpos funcionalmente e formalmente autónomos. Esta clareza formal 
é reforçada pela ausência de elementos decorativos, pelo acabamento uniforme das suas 
superfícies (rebocados e pintados) e pela rigorosa geometria do seu desenho. As opções 
de projecto orientaram-se por uma racionalização e higienização dos espaços interiores 
conseguida pela forte iluminação natural dos espaços e pela utilização de materiais como o 
mármore, guardas cromadas e azulejo no átrio e corredores de circulação. Na concepção 
destes edifícios distinguem-se como principais protagonistas Cristino da Silva (Liceu de 
Diogo Gouveia, Beja, 1930-34), Cottinelli Telmo (Liceu de Latino Coelho, Lamego, 1930-36), 
Carlos Ramos, Jorge Segurado e Adelino Nunes (Liceu de D. João III, Coimbra, 1930-36) 
(Figura 3, 4 e 5).

Confirma-se, assim, a tese defendida por autores como Teotónio Pereira de que «... o regime 
– então Ditadura Militar – não se preocupou com a expressão arquitectónica, no sentido 
de a procurar orientar ou controlar», quer porque pretendia demarcar-se do período da 
República de estagnação da construção de obra pública, quer porque se vivia um período 
de definição ideológica do regime, «pelo que lhe faltava a base doutrinal para intervenção 
directa» (Pereira 1987, 324). Esta situação irá mudar na década seguinte. 

Na verdade, apesar da modernidade da sua imagem, o modelo educativo que orientou 
a concepção destes liceus segue o modelo que orientou a concepção dos liceus da I 
República. Apresentam assim a mesma estrutura de organização espacial: espaços lectivos 
distribuídos aos longo de largos e compridos corredores, com uma compartimentação 

4 Bases para a Construção de Liceus, Condições Especiais, artigo 1 (Espólio Cottinelli Telmo).
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rígida dos seus espaços e sem contacto directo com os espaços exteriores5. Também o 
investimento no desenho do espaço interior que observamos em exemplos internacionais 
da época6, não tem correspondência nestes liceus, nomeadamente ao nível da procura de 
uma maior fluidez espacial, transparência interna e comunicação entre interior e exterior, 
em particular no que diz respeito ao espaço da sala de aula. 

A ausência destas características espaciais, reflecte um maior investimento da definição 
de um programa de espaços que resolva as questões funcionais, pedagógicas e higiénicas, 
que continua, de um modo geral, o do sistema republicano. Acentua-se, no entanto, a 
importância urbana destes liceus nas novas áreas de desenvolvimento urbano. 

5 É interessante constatar que a permeabilidade visual entre os espaços e o exterior é, aliás, mais visível nos liceus  
da I República, nomeadamente, na abertura de janelas em paredes opostas das salas de aula do Liceu Camões e do  
Liceu Pedro Nunes.
6 Ver os números temáticos da revista Architecture d’Aujourd’hui de Janeiro-Fevereiro de 1933, Janeiro de 1935 e Maio 
de 1936, e o número dedicado ao Groupe Scolaire Karl Marx de André Lurçat de 1933. Ainda as escolas ao ar-livre de 
Amesterdão de Duiker (1927-30) e de Suresenes  de Beaudouin e Lods (1931-35), ou a Corona Elementary School de 
Neutra (1934-35).

Figura 3: Liceu de Diogo Gouveia (1930-34), 
Beja. Pátio

Figura 4: Liceu de Latino Coelho, (1930-36), 
Lamego. Vestíbulo.

Figura 5: Liceu de D. João III, (1930-36), Coimbra. Vista Aérea.
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1940-50 A escola como Representação Ideológica

Este período coincide com toda a década de 40, prolongando-se pela década de 50 do 
século XX, e, conforme refere Portas (1982, 33) corresponde ao período de «profunda 
crise cultural que se manifesta já a meio dos 30 e cujas saídas se ensaiam sobretudo a 
partir dos primeiros cinquenta». Assiste-se a uma manipulação da arquitectura ao nível do 
projecto, que se assume como meio de propaganda ideológico, um instrumento privilegiado 
para disseminar os valores do regime. Abandonam-se os princípios e linguagem associada 
ao Movimento Moderno, substituídos por uma uniformização dos projectos filiados numa 
concepção de forte sentido nacionalista, reflexo dos ideais políticos e pedagógicos do 
Estado Novo.

Este período reflecte essencialmente dois momentos da política educativa do Estado Novo. 
O primeiro, com início em 1936 e que se prolonga até ao pós-guerra, é marcado pela 
acção do Ministro da Instrução Pública Carneiro Pacheco7 na edificação de uma escola «de 
afirmação nacionalista do primado da educação sobre a instrução» em que são tomadas 
um conjunto de medidas8 que acentuam este objectivo de «inculcação ideológica e de 
doutrinação moral» e se assiste à extinção do ensino misto. O segundo corresponde à 
promulgação da reforma do ensino técnico profissional, em 1947, do Ministro Pires de 
Lima9, e da vontade de «articular as políticas educativas em função do desenvolvimento 
económico e na necessidade de formar recursos humanos qualificados» (Nóvoa 1992, 
455-519).

O reflexo deste dois momentos na concepção de edifícios secundários é determinado pela 
acção da Junta das Construções para o Ensino Técnico e Secundário (JCETS)10, que veio 
substituir em 1934 a JAEES. Este organismo, com uma equipa técnica própria, centralizou 
o processo de produção de edifícios escolares, desde a aquisição de terrenos até à sua 
construção, terminando praticamente com a colaboração de arquitectos exteriores. A 
criação da JCTES insere-se numa estratégia de criação de organismos administrativos que 
cobriram todos os sectores de actividade (escolas, hospitais, quartéis, prisões, estações dos 
Correios, delegações da Caixa Geral de Depósitos, entre outras) e que centralizavam todas 
as obras referentes a edifícios públicos, assegurando assim a criação de uma arquitectura 

7 Professor António Faria Carneiro Pacheco foi Ministro da Instrução Pública entre Janeiro e Abril de 1936, data de 
alteração da designação deste Ministério para Ministério da Educação Nacional. É Ministro da Educação Nacional até 1940.
8 Nova designação do Ministério da Instrução Pública para Ministério da Educação Nacional, a imposição do livro único, 
a criação da Mocidade Portuguesa, a reforma dos currículos e programas escolares, etc. Refere-se ainda o Decreto-Lei n.º 
27 084, de 14 de Outubro de 1936, de reforma do ensino liceal.
9 Professor Fernando Pires de Lima foi Ministro da Educação Nacional entre 1947-1955.
10 Decreto-Lei n.º 24337 de 10/08/1934. Marques (1999, 133) distingue quatro períodos de actuação deste organismo: 
1º) 1928-1937 (Os primeiros passos) que corresponde à actuação da JAEES e sua substituição pela JCETS, e termina com a 
conclusão das obras dos edifícios liceu dos anos 30; 2º) 1938-52 (O tempo forte dos Liceus) que abrange todo o período de 
concepção e concretização do Plano de 1938, primeiro plano estruturado de construção e beneficiação de edifícios liceu; 
3º) 1952-1958 (O lugar às Escolas Técnicas) que dá prioridade à construção de escolas técnicas através do desenvolvimento 
dos primeiros projectos de normalização; 4º) 1958-1969 (O retorno ao Liceu) que abrange a implementação do segundo 
programa de construção de edifícios liceu, o Plano de 1958.



112 Figura 7: Liceu de Gil Vicente (1944-49), Lisboa. 
Pormenor da entrada principal

Figura 8: Liceu de D. João de Castro (1944-49), Lisboa. 

Figura 9: Liceu de Viana do Castelo. Interior. 

Figura 6: Liceu Infanta D. Maria (1944-48), Coimbra.  Plantas dos pisos 0 e 1. 
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própria do regime. Como afirma Pereira (1987, 329), estes organismos, que integravam 
nos seus quadros arquitectos, «asseguravam com eficácia uma abundante produção 
arquitectónica dentro da linha estabelecida, que rapidamente ia polvilhando o país, no 
âmbito de uma política que continuava a privilegiar as obras públicas como um sector 
fundamental para atestar a capacidade do regime».

Em 1938, é aprovado um ambicioso programa de construção, ampliação e melhoramento 
de edifícios liceus11, que na sua maioria iriam ser desenvolvido pelos técnicos da JCETS. 
Previa a construção de onze novos edifícios liceu de norte a sul do país, e intervenções 
em treze edifícios liceu, centradas, principalmente, no melhoramento das instalações de 
educação física. A concretização deste plano, concluído em 1952, sofre sucessivas alterações 
e adiamentos, provocados pela demora na escolha, aquisição e urbanização dos terrenos e 
pela escassez de matéria prima, mão-de-obra e transportes em algumas regiões do país, e 
pelo aumento dos preços da construção que se verificou após 1939, e que se prolongou 
durante o período da II Grande Guerra conforme consta no relatório elaborados pela 
JCETS (1941). 

Neste mesmo documento, é apresentado o Programa Geral para a Elaboração dos Projectos 
dos Liceus, a implementar nos novos edifícios (JCETS 1941, 52-74). Este programa reflecte a 
representação espacial da organização curricular do ensino liceal, estabelecendo a natureza, 
características e disposição dos vários serviços de um liceu, organizando-o em grupo de 
serviços administrativos, grupo de serviços escolares, grupo de serviços especiais, grupo 
de serviços de educação física, serviços de comunicações e diversos (Figura 6). Simplifica 
também o programa-tipo elaborado anteriormente pela JAEES, fruto da diminuição de 
disciplinas e de uma organização curricular assente no regime de disciplinas12. A concepção 
dos edifícios liceu deveria garantir a separação dos sexos, nos liceus mistos, e a separação 
dos ciclos, em todos os liceus. 

O trabalho desenvolvido pela JCETS será apresentado dez anos mais tarde, em 1948, no 
catálogo e num folheto desdobrável dedicado aos “Novos Liceus”, realizado no âmbito 
da exposição 15 Anos de Obras Públicas 1932-194713. As fotografias aqui apresentadas 
privilegiavam, na sua maioria, perspectivas exteriores dos edifícios liceais, e expressam 
bem a desejada uniformização da linguagem, que servia também o carácter representativo 
pretendidos pelo Estado Novo, assentes na sobrevalorização dos alçados e no uso de 
materiais tradicionais como a pedra e a telha (Pereira 1987, 328) (Figura 7 e 8). A utilização 

11 Decreto-Lei n.º 28604 de 21/04/1938. Novos liceus: Castelo Branco (Liceu Nuno’Alvares, misto), Chaves (não 
construído, misto), Coimbra (Liceu Infanta D. Maria, feminino), Faro (Liceu João de Deus, misto), Lisboa (Liceu D. João 
de Castro, misto, Liceu Gil Vicente, masculino, adaptação da escola primária do Bairro do Arco Cego a Liceu D. Filipa de 
Lencastre, feminino), Porto (Liceu Carolina Michaelis, feminino), Santarém (Liceu Sá da Bandeira, misto), Viana do Castelo 
(Liceu Gonçalo Velho, misto), Viseu (Liceu Alves Martins, misto). Em 1944 e 1945, foi decidida a construção de mais quatro 
novos edifícios liceu: Setúbal (Liceu Bocage), Aveiro (Liceu José Estevão), Oeiras (Liceu Sebastião e Silva), e Póvoa do 
Varzim (Liceu Eça de Queiroz).
12 Decreto-Lei n.º 27084,de 14/10/1936.
13 Esta exposição esteve patente ao público no Instituto Superior Técnico, entre 28 de Maio e 7 de Novembro de 1948, 
e pretendia celebrar as obras construídas pelo MOP(C) entre 1932 e 1947.
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de um mesmo vocabulário arquitectónico, em conjunto com uma cuidada inserção dos 
edifícios nas novas áreas de crescimento das cidades, reforçava o seu prestígio e o seu valor 
simbólico na memória colectiva, e assegurava a desejada monumentalidade «como peças 
dominantes nos planos de urbanização locais» (Pinto e Távora 1948, 72). A exigência para 
a concepção dos interiores foi ditada pelo próprio Presidente do Conselho em ofício de 
7/02/1938 dirigido em Ministro das Obras Públicas (JCETS 1944): «No interior impõem-se 
a modéstia digna e a higiene». (Figura 9.)

Sem seguir um processo sistematizado, estavam dados os primeiros passos para a 
uniformização de projectos que levará ao desenvolvimento dos denominados Estudos de 
Normalização para responder à crescente necessidade de construção de estabelecimentos 
destinados ao ensino técnico, como consequência da reforma do ensino profissional 
industrial e comercial de 194714. Esta reforma dividiu este ramo de ensino em dois graus: 
o 1º grau constituído por um ciclo preparatório elementar com a duração de dois anos, e 
o 2º grau que compreendia diferentes cursos industriais e comerciais, que não deveriam 
exceder os quatro anos. A mesma lei estabelece a classificação das escolas em Escolas 
Técnicas Elementares, Escolas Industriais, Escolas Comerciais e Escolas Industriais e Comerciais.

O incentivo dado ao ensino técnico-profissional visou a sua adaptação às exigências de uma 
mão-de-obra qualificada, e que irá acentuar a separação entre liceus e escolas técnicas: os 
primeiros funcionando como via de acesso privilegiada ao ensino universitário e as segundas 
visando a formação de mão-de-obra especializada e o acesso ao ensino médio. Logo em 
1948 é aprovado um programa de construção de edifícios destinados ao ensino profissional 
industrial e comercial15, e que dará lugar, durante toda a década de 50, a um incremento 

14 Lei n.º 2.025, de 19 de Junho (que irá também regulamentar o ensino profissional agrícola) e a promulgação do 
Decreto-lei n.º 36409 de 11 de Julho de 1947.
15 Decreto-Lei n.º 37028, de 25/08/1948 e Decreto n.º 37029, de 25/08/1948 (Estatuto do Ensino Profissional Industrial 
e Comercial).

Figura 10: Escola Técnica Elementar Eugénio dos Santos (1947), Lisboa. Maqueta
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na construção de escolas técnicas destinadas aos diferentes graus (elementar, secundário e 
médio) e ramos16 (agrícolas, industrial e comercial). Assim, foram criadas as escolas técnicas 
elementares, industriais, comerciais, industriais e comerciais, práticas de agricultura, agro-
industriais, técnicas agro-industriais (industrial, comercial e agrícola), de artes decorativas, 
e ainda as escolas de regentes agrícolas, os institutos industriais e comerciais. Os estudos 
foram realizados em colaboração com a Direcção-Geral do Ensino Técnico Profissional, 
baseados em programas por esta fornecidos com a especificação do seu programa e suas 
características (Costa 1971).

O primeiro estudo de normalização, “Anteprojecto Tipo das Escolas Técnicas Elementares”, 
é desenvolvido ainda em 1947 e lança os princípios conceptuais que irão marcar os estudos 
seguintes: distribuição do programa de espaços em três blocos autónomos (espaços 
lectivos e administrativos, ginásio e refeitório, e oficinas) que permitia a adaptação do 
projecto a terrenos com distintas configurações e declives (Figura 11). Esta solução tinha 
sido já ensaiada na concepção de alguns liceus do plano de 193817. A uniformidade deste 
ciclo preparatório permitia esta sistematização que facilitava, por um lado, a execução 
construtiva dos edifícios escolares e, por outro, o controlo administrativo do seu processo 
de concepção e construção (Costa 1971, 292). Em 1950 e 1952 este estudo é alargado 
às escolas profissionais e às escolas técnicas. A sequência dos estudos permitiu estabelecer 
a organização dos diferentes blocos assentes em princípios de concentração de espaços 
funcionais, que se orientaram principalmente por razões económicas18: corredor central 
de distribuição das salas de aula evitando soluções excessivamente dispersas e de maior 
área de construção, concentração no mesmo corpo das instalações de educação física, e 

16 Os edifícios destinados ao ensino técnico poderiam acolher um só ramo de ensino, dois ramos de ensino, ou 
excepcionalmente mais de dois.
17 Por exemplo no Liceu D. João de Castro e no Liceu Gil Vicente, em Lisboa.
18 Comparativamente com os edifícios destinados ao ensino liceal, o programa das escolas técnicas exigia maior área 
de construção em particular para a instalação das oficinas que requerem um único piso.

Figura 11: Escola Técnica Elementar Nuno Gonçalves (1950-52), Lisboa. Exterior.
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espaços complementares, e do refeitório, e a utilização de uma cobertura em “shed” que 
permitia também concentrar em superfície os espaços das oficinas. As coberturas inclinadas 
revestidas a telha, em detrimento de coberturas em terraço de betão armado, foi também 
uma decisão de controlo de custos. Estes estudos marcam o início do desenvolvimento 
de projectos-tipo no campo da arquitectura escolar em Portugal que irá prolongar-se por 
várias décadas.

Internacionalmente, este período é marcado pelos desafios associados à destruição 
deixada pela II Grande Guerra e pela necessidade de ultrapassar os problemas associados 
às deficientes condições dos edifícios existentes, de reconstruir escolas destruídas, de 
construir novas escolas para responder ao aumento de natalidade e ao aumento de anos 
de escolaridade obrigatória, bem como ao aumento de alunos nas novas áreas de expansão 
urbana. Estas questões exigiram uma nova abordagem que permitisse a construção de 
escolas de um modo regular, através da adopção de novos sistemas e técnicas construtivas, 
com recurso à normalização e prefabricação dos elementos da construção, e a adopção 
de estratégias de planeamento e de controlo de custos, promovendo, simultaneamente, 
um desenho adequado aos novos princípios educativos. Neste processo foi essencial a 
constituição de equipas multidisciplinares que integravam arquitectos, educadores e 
profissionais da indústria da construção, e o apoio de municípios e ministérios. O programa 
de construção escolar levado a cabo em Hertfordshire, na segunda metade da década de 
1940 é exemplar no desenvolvimento de uma construção industrializada (Saint 1987). 

Simultaneamente, um conjunto de iniciativas internacionais promoveu o debate da 
arquitectura escolar, atribuindo uma maior visibilidade e significado a este tema no campo 
educativo e alertando para a necessidade social e económica de construção de escolas. 
A importância da pedagogia moderna e das capacidades humanas e de aprendizagem da 
criança, a reflexão sobre o espaço da sala de aula e dos restantes espaços da escola como 
espaços de aprendizagem (biblioteca, átrio, auditório, espaço de circulação), o contributo do 
espaço exterior como prolongamento do espaço lectivo, estudos técnicos sobre a melhoria 
das condições de habitabilidade (iluminação, acústica, ventilação, qualidade do ar, conforto 
térmico), estudos dimensionais e ergonómicos centrados num melhor desempenho do 
mobiliário escolar, estudos da cor, equipamentos e material de apoio escolar, racionalização 
do processo de concepção e construção e soluções construtivas que melhorem a 
segurança a diferentes níveis, são alguns dos temas debatidos. Destacam-se as publicações 
de Stillman (1949) e de Roth (1950), o debate em torno da Volksschule, apresentada por 
Scharoun na conferência em Darmstadt, em 1951, ou o contributo da União Internacional 
dos Arquitectos (UIA 1955) e a Carta das Construções Escolares (UIA 1959), entre outras 
iniciativas (Alegre 2012, 84-104).

Estas acções conheceram uma rápida e vasta difusão entre diferentes sectores envolvidos 
no processo de construção escolar, nomeadamente entre alguns arquitectos portugueses, 
que só será, no entanto, visível a partir do final da década de 50 e início dos anos 60, com 
a abertura progressiva do país para o exterior.
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1960-1970 A escola como Infraestrutura Educativa

Este período demarca-se do anterior pela abertura ao exterior que iniciou-se com a 
participação de Portugal na Conferência Económica para a organização e gestão do Plano 
Marshall, em Paris (1947-1948) mas que só ocorreu de um modo mais sistemático a partir 
do final década de 1950. Pela primeira vez, Portugal tem acesso ao debate internacional e 
ao intercâmbio de informação no campo da arquitectura escolar. Por outro lado, assiste-se 
a uma nova orientação da política educativa do Estado Novo, já iniciada anteriormente 
pelo Ministro Pires de Lima, orientada pela relação entre a educação e o desenvolvimento 
económico, e cujo principal protagonista é o ministro Francisco Leite Pinto19 (Nóvoa 2005, 
119). A forte influência recebida das experiências do Norte da Europa, com especial 
incidência da experiência inglesa, e o contacto estabelecido com grupos de trabalho 
internacionais (UNESCO, Banco Mundial, OECE/OCDE, UIA) significou a implementação 
de novas práticas no campo da arquitectura escolar já descritas anteriormente. 

A discussão sobre o atraso educacional do país, retomada no final da década de 1950 
(Santos 1990, Reis 1993, Barreto 1996), realçou a necessidade de alargamento da rede 
escolar e questionou a eficácia quer das metodologias de trabalho quer dos modelos de 
edifícios escolares construídos em Portugal pela JCETS. Com o apoio da OCDE e contando 
com a participação de técnicos do Ministério da Educação (ME), discutem-se e propõem-
se novas estratégias referenciadas a modelos pedagógicos e a experiências internacionais 
a decorrer, cujas repercussões na arquitectura escolar contribuíam para a sua afirmação. 
Procede-se ao seu ensaio por via de projectos-piloto e posteriormente ao desenvolvimento 
de soluções-tipo para uma aplicação mais alargada à escala nacional. Aposta-se na renovação 
da linguagem arquitectónica, criando uma arquitectura que, embora disciplinada, abdica da 
formalidade e da monumentalidade anterior.

Ainda que marcado pela forte imobilidade que caracterizava o sistema político da altura 
e o desajustamento face às necessidades colocadas pelo desenvolvimento económico e 
social do país, assiste-se, como que a “contraciclo”, ao planeamento e definição de novas 
estratégias a serem adoptadas na expansão da rede escolar destinada ao ensino primário e 
secundário. Trata-se de um momento de “incubação” dos conceitos e modelos que serviram 
de base ao planeamento da expansão da rede escolar e que irá ocupar a década de 1960 
e os primeiros anos da década seguinte e que depois se efectiva na segunda metade da 
década de 1970 e ao longo da década de 198020 (Heitor 2014, 495-529).

Neste âmbito, importa sublinhar uma iniciativa do Ministro Francisco Leite Pinto, o Projecto 
Regional do Mediterrâneo (PRM), que envolveu a ajuda técnica e financeira da OECE, actual 

19 Engenheiro Francisco Leite Pinto foi Ministro da Educação Nacional entre 1955-1961.
20 Este processo inicia-se formalmente com o prolongamento da escolaridade obrigatória de 4 para 6 anos, estabelecido 
em 1964. Contudo a escolaridade de 6 anos não se tornou extensiva ao conjunto da população em idade escolar por 
não estarem asseguradas condições para a expansão da rede escolar. As condições para o cumprimento da escolaridade 
obrigatória de seis anos só́ foram definitivamente estabelecidas nos finais da década de 1970 (DL 538/79 de 31 de 
Dezembro) tendo sido posteriormente alargada para 9 anos em 1982.
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OCDE, para o estabelecimento de um conjunto de objectivos educativos para um período 
de 15 anos (1960-75), dando um novo impulso ao sector educativo. Esta iniciativa envolveu 
a participação de Espanha, Grécia, Itália, Turquia e Jugoslávia, para além de Portugal (Instituto 
de Alta Cultura 1964). No âmbito deste projecto, o ministro Leite Pinto acentua o objectivo 
de «aumentar a produtividade do trabalho» e destaca a relação existente entre fomento 
cultural e fomento económico. A influência da teoria do ‘capital humano’ é expressa na sua 
afirmação: «Uma nação vale mais pelos seus homens do que pelas suas riquezas naturais. 
Ora não é possível qualquer nação ser considerada culta se a sua massa produtiva tiver 
apenas 4 anos de escolaridade obrigatória» (Grácio 1990, 233). Como afirma Carvalho 
(1986, 795) «a Educação surge agora como o factor decisivo da evolução progressiva da 
Economia».

A concretização dos objectivos deste projecto implicou um esforço adicional no sector da 
construção escolar, sobretudo ao nível do ensino pós-primário. Parte do investimento na 
educação foi destinado à concepção, construção e manutenção de instalações escolares, 
e nesta estratégia desenvolveram-se estudos orientados para a procura de soluções 
construtiva e financeiramente mais eficazes, através da pesquisa de novos modos de 
projectar e construir. Para este efeito foi criado o Grupo de Trabalho Sobre Construções 
Escolares21 (GTSCE), integrado na JCETS do MOP, que contaram com o apoio técnico 
do arquitecto Guy Oddie do Ministério da Educação do Reino Unido, na qualidade de 
perito-consultor. Ensaiaram-se soluções em projectos-piloto22, baseados em princípios 
de estandardização e normalização dos componentes da construção. A equipa inicial de 
arquitectos da JCETS é reforçada com a entrada dos arquitectos Augusto Brandão e Maria 
do Carmo Matos, no final da década de 1950, cujo envolvimento no GTSCE irá revelar-se 
determinante para alteração de paradigma da construção escolar ao longo da década de 
1960, marcada pelas novas premissas associadas à concepção dos estudos normalizados e 
projectos-tipo. 

O contacto com a realizações internacionais no campo da arquitectura escolar por parte 
dos técnico da JCETS contribui também para esta alteração de paradigma em Portugal. 
Visitas a escolas técnicas localizadas em França, Holanda, Alemanha, Suíça e Itália por José 
Costa Silva e Jerónimo Monteiro do Amaral, arquitecto e engenheiro da JCETS em 1959 
(Amaral e Silva 1959), e estágio que Maria do Carmo Matos realizou em 1966 (Matos 
1967) no Development Group do Department of Education and Science, em Inglaterra, são 
alguns exemplos.

21 À semelhança GTSCE, foram também criados grupos semelhantes nos restantes países envolvidos no PRM. Deveriam 
incorporar obrigatoriamente representantes de todos os sectores da construção escolar : arquitectos e engenheiros, 
educadores e administradores (OCDE 1966, 327).
22 Os projectos-piloto então desenvolvidos, a construir no concelho de Sintra, integram três situações distintas: 1) 
Projecto-piloto para uma escola de Ensino Primário Elementar em Mem Martins para 160 alunos, sob coordenação 
da arquitecta Maria do Carmo Matos; 2) Projecto-piloto do mobiliário escolar para o edifício de Mem Martins (como 
complemento do projecto anterior); 3) Projecto-piloto da Escola do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário em Mafra, 
para 704 alunos, sob coordenação do arquitecto Augusto Brandão.
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Assim, durante a década de 1960, foram desenvolvidos o “1º Projecto Normalizado 
destinado a escolas industriais e comerciais” (1960); o “2º Projecto Normalizado destinado 
aos liceus de Cascais e de Vila Nova de Gaia” (1964); o “3º Projecto Normalizado destinado 
a escolas industriais e comerciais” (1964); o “4º Projecto Normalizado destinado aos liceus 
D. Pedro V e Garcia da Orta”; o “Estudo Normalizado aplicado à Escola Preparatória 
do Ensino Secundário” (1968); e o “Estudo Normalizado dos Liceus Tipos” (1968)23. O 
desenvolvimento destes projectos irá dar resposta, por um lado, à necessidade de construção 
de edifícios para o ensino técnico, contemplados na legislação de 1948, e por outro, ao novo 

23 Toda a documentação relativa aos processos normalizados podem ser consultados em: http://asap-ehc.tecnico.
ulisboa.pt/database/standardizedproject.php

Figura 13: Alçado do 1º Projecto Normalizado para escolas industriais e comerciais (1960). 

Figura 12: 1º Projecto Normalizado para escolas industriais e comerciais (1960). Aplicação à Escola 
Industrial e Comercial do Cacém.
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plano de construção de dezasseis novos liceus, promulgado em 195824. Em 1967 a criação 
do ciclo preparatório para o ensino secundário25 irá exigir também a construção de um 
vasto conjunto de escolas no território nacional.

O “1º Projecto Normalizado para escolas industriais e comerciais” de 800 a 1220 alunos 
constituiu uma primeira resposta ao elevado número de escolas que era necessário construir. 
A designação expressa tanto a sua aplicabilidade a todos os edifícios de igual programa 
quanto a modulação da sua estrutura construtiva e de normalização dos elementos da 
construção, nomeadamente a caixilharia exterior e interior. É agora assumida a vantagem 
da distribuição do programa em distintos blocos, tornando apenas necessário o estudo da 
sua implantação em terrenos de distintas características topográficas, acessos e orientações, 
ligações entre edifícios e arranjos exteriores. A imagem exterior destas escolas reflectem 
os princípios de modulação construtiva e de normalização dos elementos da construção. 
(Figuras 12 e 13.)

O projecto normalizado para os liceus de Cascais e de Vila Nova de Gaia, desenvolvido 
em 1964 sob a responsabilidade de Augusto Brandão, para cerca de 1500 alunos, marca 
uma nova etapa no conceito de edifícios escolar em Portugal, tanto a nível arquitectónico 
e construtivo, quanto em termos funcionais e económicos. Este autor irá revelar-se decisivo 
na alteração de paradigma da arquitectura escolar, alicerçando a concepção do edifício 
escolar em dois princípios base: no desenvolvimento de uma solução espacial fortemente 
condicionada pelos objectivos pedagógicos do grau de ensino a que a escola se destina, e 
na concretização de uma solução tipológica, espacial e construtiva de custo controlado – o 
pavilhão. 

A preconização de um ensino activo em que o edifício assume um maior protagonismo 
no processo educativo, a promoção da participação dos alunos em actividades sociais que 
ocorrem também nos espaços exteriores à sala de aula, a valorização da vida social da escola 
através da concepção de um espaço central de encontro entre os diferentes membros 
da comunidade escolar, a abertura dos espaços escolares à comunidade envolvente, 
contribuíram, no seu conjunto, para uma nova concepção de escola. As estratégias de 
diminuição de custo assentaram na diminuição da área de construção e aumento da área 
lectiva por aluno, na utilização polivalente de alguns espaços e, principalmente, um novo 

24 Decreto-lei n.º 41572, de 28/03/1958. Novos liceus: Porto (Liceu Feminino Santa Isabel e Liceu Garcia de Orta); 
Lisboa (Liceu Rainha D. Leonor, Liceu Masculino Padre António Vieira e Liceu Misto D. Pedro V); Guimarães (Liceu Martins 
Sarmento); Évora (Liceu Feminino); Coimbra (Liceu D. Duarte); Covilhã (Liceu Heitor Pinto); Portimão (Liceu Infante de 
Sagres); Figueira da Foz (Liceu Bissaia Barreto); Braga (Liceu Feminino D. Maria II); Bragança (Liceu Emídio Garcia); Guarda 
(Liceu Afonso de Albuquerque); e Viseu (Liceu Feminino. Posteriormente, este plano foi alargado, prevendo a construção 
de mais três liceus: Angra do Heroísmo (Liceu Nacional de Angra do Heroísmo); Cascais (Liceu Nacional de Cascais); e 
Vila Nova de Gaia (Liceu de Vila Nova de Gaia).
25 Decreto-Lei n.º 47480, de 02/01/1967 que fundiu o primeiro ciclo do Ensino Liceal e o Ciclo Preparatório do 
Ensino Técnico no Ciclo Preparatório para o Ensino Secundário. Este ciclo, com a duração de dois anos, era ministrado 
em edifícios próprios, com separação de sexos. Este facto, juntamente com o aumento da escolaridade obrigatória de 4 
para 6 anos, em Julho de 1964, tornou necessária a construção de edifícios escolares que albergassem os alunos que iriam 
frequentar este novo ciclo, com novos princípios e objectivos educacionais.
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Figura 14: “4º Projecto Normalizado para escolas industriais e comerciais” (1966). Liceu Nacional de 
D. Pedro V. Exterior. 

Figura 15: Escola Preparatória do Ensino Secundário (1968). Exterior.

sistema de organização espacial que elimina o corredor e propõe núcleos funcionais (ou de 
interesse) organizados em pavilhões autónomos, em que as salas de aula se dispõem à volta 
pátios cobertos, destinados a exposições, debates ou encontro. As novas metodologias 
de ensino que se pretendiam mais activas e centradas no trabalho do aluno, reflectem-
se também na concepção e disposição do mobiliário que evolui para soluções mais 
ergonómicas e adaptado às novas orientações pedagógicas. O espaço destinado à educação 
física é, pela primeira vez, autonomizado num pavilhão destinado especificamente para este 
fim, quer por razões associadas às novas exigências do programa daquela disciplina quer 
por  incompatibilidade funcional com o novo espaço central da escola e do refeitório. 
Exteriormente, o edifício expressa o ritmo da modulação estrutural dos pórticos de betão 
aparente, interrompidos pelas caixilharias de madeira, normalizadas em termos de desenho 
e dimensão, e coberturas em caneletes de fibrocimento que apoiam nos elementos de 
betão armado (Figura 14).

Um princípio semelhante irá ser adoptado no estudo normalizado para a Escola 
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Preparatória do Ensino Secundário (EPES) de 1968, coordenado pelo mesmo arquitecto, 
em colaboração com a Direcção de Serviços do Ciclo Preparatório e com o apoio técnico 
da empresa ‘Profabril’. A finalidade deste ciclo de ensino corresponde a um alargamento 
de visão adquirida na primária, identificando três princípios educativos: informar, formar 
e integrar, e orientar o alunos segundo as suas aptidões. A resposta a estes objectivos 
assenta numa forte correlação entre todas as disciplinas. Opta-se, assim, pela decomposição 
do volume-edifício escolar em núcleos-pavilhões que facilmente se implantam a diferentes 
cotas e segundo distintas configurações de terreno (Figura 15). Destacado de todo o 
conjunto encontram-se as aulas de educação física, com instalações interiores cobertas e 
exteriores (Brandão 1968).

Simultaneamente, Maria do Carmo Matos desenvolveu o denominado “Projecto 
Normalizado para Liceu Tipo”, para a construção de edifícios liceu em diferentes zonas 
do pais, listados no III Plano de Fomento (1968-73). A solução dá continuidade à solução 
tipológica dos projectos anteriores de pavilhões autónomos, cuja ligação era assegurada 
por galerias exteriores cobertas, e irá reger-se essencialmente por uma maior economia 
daquelas soluções, assente na pesquisa de novas soluções construtivas e na alteração 
da estrutura de funcionamento do edifício, de modo a se intensificar e optimizar a sua 
ocupação. Construtivamente, os blocos lectivos caracterizam-se pelo emprego de uma 
estrutura de betão reticulada, cuja métrica (7,20mx7,20m) assenta na dimensão do espaço 
da sala de aula, obedecendo a um único vão de viga e uma única dimensão de pilar 
(excluindo os vãos de grande dimensão da sala polivalente) (Figura 16). A normalização e 
reduzido número de elementos construtivos (três tipos de tijolos normalizados e dois tipos 
de portas interiores) permitia encarar o recurso à pré-fabricação, se o empreiteiro assim 
o entendesse. O projecto adoptou, pela primeira vez, o esquema de rotação de turmas, 
deixando cada turma de estar ligada a uma sala de aula-base, que estaria desocupada 
quando a turma ocupasse uma instalação especializada (laboratório, ginásio, anfiteatro, etc.), 
permitiu a máxima rentabilização dos espaços temporariamente desocupados, prevendo 
a ocupação intensiva de todos os espaços da escola. Pelas mesmas razões económicas, 
abandonaram-se os pátios interiores dos pavilhões das salas de aula, colocando, em seu 
lugar, o núcleo de escadas de ligação dos pisos, reduzindo o potencial de vivência e carácter 
pedagógico deste espaço.

1960-1970 A escola como Espaço Social

Internacionalmente, para além do programa de construção escolar inglês, destaca-se o 
trabalho desenvolvido por Herman Hertzberger e Hans Scharoun para o debate no campo 
da arquitectura escolar nas décadas do pós-guerra na Europa. Em resposta aos desafios e 
alterações sociais e urbanas trazidos pela guerra, e num contexto europeu marcado pela 
crítica ao programa funcional moderno, defendia-se a contribuição das ciências sociais, da 
história e do interesse pelas «circunstâncias físicas do contexto» (Bandeirinha e Figueira 
2010, 451) para a arquitectura, incorporando simultaneamente, novos processos e métodos 
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construtivos.  O foco desta nova abordagem conceptual dirigia-se para a interpretação 
das necessidades e aspirações do utilizador, ou seja, no caso da arquitectura escolar no 
entendimento das novas exigências educativas e na progressiva integração da criança no 
espaço escolar, enquanto ser social e autónomo. A enfâse era colocada no significado do 
lugar em oposição à abstracção do espaço moderno.

Com estes objectivos, as escolas de Scharoun procuraram soluções espaciais que 
incentivassem a gradual integração social da criança na comunidade escolar, através de 
uma forte hierarquização dos espaços. Scharoun organiza a escola em três núcleos de 
ensino: agrupamentos de salas de aula com espaços complementares, referenciando as suas 
escalas e qualidades espaciais às exigências específicas de cada idade. Ao controlar a relação 
estabelecida entre salas de aula, espaços de transição e circulações, promovia espaços de 
encontro e de interacção entre alunos, e permitia uma maior flexibilidade na utilização do 
espaço. Há uma intenção de criar uma rede espacial, para vivência e experimentação da 
criança, à semelhança das redes sociais existentes numa comunidade mais vasta.

Hertzberger também trabalha a questão da integração social através do desenvolvimento do 
conceito de ‘Learning Street’  como o coração da escola: um espaço central, multifuncional  
que promove o encontro, a realização de trabalho lectivos numa extensão da sala de 
aula, actividades como exposições, teatros, etc.. A partir de manipulação e articulação do 
módulo da sala de aula, Hertzberger cria um espaço que só irá adquirir um significado de 

Figura 16: Estudo Normalizado dos Liceus Tipos (1968). Liceu Nacional de Queluz
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lugar quando apropriado pela comunidade escolar. Os espaços de transição entre o interior 
e o exterior da escola são também trabalhados,  de modo a potenciar o encontro entre 
diferentes membros da comunidade escolar (alunos, professores e pais).

Estes princípios conceptuais são divulgados e discutidos em Portugal através de publicações 
internacionais, e também artigos nacionais, e desenvolvidos por arquitectos nas raras 
oportunidades que tiveram para participarem em projectos de edifícios secundários. A 
grande extensão de trabalho a realizar obrigou a JCETS a encomendar, pontualmente, 
projectos a arquitectos exteriores àquele organismo. Arquitectos como Januário Godinho, 
Ruy d’Atouguia, Luís Benavente, Manuel Tainha ou Hestnes Ferreira tiveram a oportunidade 
de desenhar edifícios escolares que se afastaram das soluções oficias de projectos-tipo e 
de propor novas soluções espaciais, tipológicas e construtivas. Tomando como base uma 
profunda reflexão sobre o programa de espaços escolares e as suas exigências, a relação 
entre indivíduo e colectividade, e a realidade física e cultural do local de implantação, 
testaram espaços mais qualificados, promoveram espaços de encontro e de interacção 
em circulações e átrios, redesenharam espaços comuns como a biblioteca ou o anfiteatro 
como espaços de trabalho e de reunião, e valorizaram a imagem exterior do edifício escolar 
e a sua inserção na envolvente urbana. 

Na Escola de Regentes Agrícolas de Évora26 (1960-66), assiste-se a uma alteração profunda 
das bases de concepção dos modelos aplicados nas escolas técnicas. A articulação de 
salas de aula ao longo de um eixo de circulação, em planos sobrepostos, é abandonada e 
substituída por vários blocos organizados em torno de eixos de circulação que confluem 
num núcleo central em torno do qual se localizam os espaços sociais, promovendo o 
encontro da população escolar. Manuel Tainha testa o agrupamento de salas de aula 
seguindo o sistema ‘Schuster’27, assegurando a luz directa e a ventilação transversal nestes 
espaços. Embora com alguma reserva, esta solução é aceite pela JCETS pela necessidade 
de experimentar um sistema internacionalmente aceite, em Portugal, conforme Parecer 
elaborado por aquela entidade ao anteprojecto em 1960 (JCETS 1960). Este agrupamento 
de salas de aula desenha uma linha circular incompleta, reforçada pela galeria coberta de 
distribuição e recreio coberto, desenvolvendo uma solução centrada ao ar livre. Segundo 
o autor (Tainha 1960) «houve a intenção principal de, com a arquitectura, potenciar na 
máxima força a singularidade do local, único no esplêndido conjunto da propriedade». 
Nos extremos da galeria situam-se a biblioteca/sala dos professores e do lado oposto, as 
instalações sanitárias. No remate a nascente deste conjunto situa-se o corpo do ginásio e 
da administração (Figura 17). Também na Escola Agro-Industrial de Grândola (1959-63), o 

26 Este projecto, segue um programa escolar específico. Integrado num ambiente de montado alentejano funcionava em 
regime de internato. A par do blocos de aulas, o programa considerava dormitórios e instalações de apoio a actividades 
agrícolas e agro-pecuárias.
27 Referência à solução tipológicas desenvolvidas por Frank Schuster  para a Heinrich-Kromer Schule (1928), em 
Frankfurt, em que acesso às salas de aula do piso superior é garantido através um núcleo de escadas existente entre cada 
duas salas de aula, permitindo a eliminação do corredor de circulação. Esta solução, de menor área construtiva, garantia a 
utilização de toda a profundidade dos espaços lectivos das salas de aula, permitindo a sua iluminação bilateral e ventilação 
transversal.
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Figura 17: Escola de Regentes Agrícolas de Évora (1960-66). Planta do 3º Piso.

Figura 18: Liceu de Benfica (1974-78). Exterior.
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mesmo arquitecto irá propor uma singular solução de organização dos espaços, em ‘turbina’ 
com quatro eixos que funcionam como galerias de distribuição, elegendo o seu centro 
como o espaço comunitário da escola, aberto também à utilização pela comunidade, e os 
seus braços os diferentes núcleos funcionais. A sala de aula é prolongada para o exterior 
renunciando à sua condição de célula autónoma para se transformar num dispositivo 
espacial e pedagógico mais complexo (Tainha 1965). 

À semelhança do Estudo Normalizado para o Liceu-Tipo de 1968, o projecto para o  Liceu 
de Benfica foi desenvolvido no sentido de o tornar repetível e simultaneamente adaptável 
às diferentes condicionantes de implantação. Com os mesmos princípios de concepção 
assentes no uso intensivo dos espaços, no recurso a novos sistemas como a pré-fabricação 
e a normalização dos elementos da construção, e utilizando o mesmo módulo dimensional 
de 7,20mx7,20m, propõe uma nova solução, com a clara intenção de a identificar com o 
terreno de implantação. A solução espacial e tipológica baseia-se num conjunto de corpos 
funcionais isolados, mas em estreita proximidade, que trabalhados em corte se adaptam às 
difíceis condições morfológicas do terreno, retomando o conceito dos centros de interesse, 
e atribuindo uma nova espacialidade e funcionalidade aos espaços de circulação. Em termos 
urbanos, a construção em massa dos edifícios liceu dos anos 60 (com a opção tipológica 
pelos pavilhões, a escala resultante e uma implantação que poucas relações estabelece 
com a envolvente) retirou ao edifício liceu  a sua função de elemento estruturante e de 
referência no contexto urbano e a sua função simbólica e monumental. O Liceu de Benfica 
veio readquirir estas funções, apresentando-se como elemento marcante da paisagem que 
o cerca (Figura 18).

Singular é ainda a solução desenvolvida para a Escola Preparatória Pero Vaz de Caminha, no 
Porto, por Augusto Brandão, em 1970. As difíceis características topográficas e geológicas do 
terreno de implantação obrigaram ao desenvolvimento de um projecto especial para esta 
escola. Partindo dos mesmos princípios do estudo normalizado para as EPES, de reflexão 
sobre os objectivos deste ciclo de ensino e das exigências das suas práticas pedagógicas, 

Figura 19: Escola Preparatória do Ensino Secundário Pero Vaz de Caminha (1970). Perspectiva.



127

da capacidade para o espaço acolher diferentes agrupamentos de alunos (turma, grupo 
de menor dimensão, aluno) e da importância da extensão para o exterior do espaço 
lectivo, o autor ocupa a totalidade do terreno com uma construção ‘em cascata’ em que as 
coberturas são utilizadas como recreio ou como espaço curricular (Figura 19).

Considerações finais

A arquitectura escolar é condicionada por circunstâncias de distintas dimensões. Cobrem 
aspectos políticos e de políticas educativas, questões sociais, condições económicas, opções 
territoriais e urbanas, aspectos pedagógicos e curriculares, desenvolvimentos ligados à 
higiene, saúde e bem-estar, avanços técnico-construtivos, valores estéticos e culturais. Se 
no momento da sua concepção é determinada por aquelas condições, a sua concretização 
física (edifício-escola) reflecte, por sua vez, momentos históricos distintos. A leitura sobre 
as transformações dos edifícios liceais e técnicos, promovidos sob iniciativa pública entre o 
final do século XIX e a década de 70 do século XX, em Portugal, permite identificar cinco 
momentos-chave caracterizadores da sua arquitectura. 

O primeiro período, 1890-1920 A escola como Monumento Urbano, é marcado pelo período 
político que cobre o final da Monarquia e a I República, de definição da instituição liceal a 
nível dos seus objectivos, da sua organização escolar e definição programática, e pelo debate 
público em torno das questões higienistas e de saúde escolar. Espaços lectivos organizados 
em pátios, encerrados ou  abertos (higienização do espaço escolar), o protagonismo 
atribuído ao espaço da sala de aula (sistema de classes) ventiladas e iluminadas naturalmente, 
a incorporação do espaço do ginásio (prática da educação física), dos laboratórios e 
gabinetes de ciências (impulso do ensino experimental), e a integração de um conjunto 
de espaços complementares (educação integral e semi-internato), concretizam fisicamente 
pela primeira vez a instituição-liceu. Os edifícios que integram este período são fortemente 
marcados por princípios de racionalidade funcional, espacial e construtiva, de composição 
Beauxartiana, e por um esquema tipológico eficaz na organização dos seus espaços. Em 
termos urbanos acompanham, e por vezes estruturam, os novos planos de desenvolvimento 
da cidade, ocupando localizações privilegiadas nas cidades.

O segundo período, 1930 A escola como Ícone Moderno, expressa o impulso dado à 
construção de liceus, decidido por Duarte Pacheco como Ministro da Instrução Pública, em 
1928. Coube à JAEES, entidade criada no mesmo ano na dependência daquele ministério, 
a responsabilidade de organizar concursos para a construção de três novos liceus e de 
edificar um novo liceu em Lisboa. Com este propósito, organiza o programa-tipo do liceu 
em núcleos funcionais, estabelecendo, pela primeira vez, as suas exigências programáticas, 
técnicas e construtivas. É uma primeira sistematização do programa de espaços do 
ensino liceal que corresponde também a uma especialização funcional (espaços lectivos, 
administrativos, desportivos, sociais, serviço e circulações) e à definição de modos de habitar 
o espaço escolar (ensinar/aprender, estudar/trabalhar, prática desportiva, higiene, sociabilizar, 
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alimentação, recreio, actividades extra). As propostas apresentam corpos funcionalmente 
e volumetricamente autónomos, construídos com recurso ao novo material – o betão 
armado, e desenhados segundo os princípios formais da nova arquitectura. Esta linguagem 
moderna não questiona, no entanto, a espacialidade interior, ao nível da procura de uma 
maior fluidez espacial, transparência interna e comunicação entre interior e exterior, 
traduzindo a manutenção de uma gramática da escola (Tyack e Cuban 1995) assente numa 
pedagogia construída essencialmente no interior da sala de aula.

1940-1950 A escola como Representação Ideológica, o terceiro período, é marcado pelo 
ideais políticos e pedagógicos do Estado Novo associado a uma crise cultural que irá 
marcar toda a década de 1940. As políticas educativas levada a cabo por Carneiro Pacheco 
em 1936, mais orientada por objectivos educativos (ideológicos e moralistas) do que 
instrutivos, e o impulso atribuído em 1947 ao ensino técnico-profissional por Pires de 
Lima, reflectem-se nas concretizações dos planos de construção de liceus de 1938 e de 
escolas técnicas de 1947/48. Desenhadas sob a responsabilidade da JCETS, esta entidade 
assegura a imagem institucional pretendida pela Estado Novo, através da valorização dos 
alçados e de uma cuidada inserção urbana. A simplificação do programa e da organização 
funcional dos edifícios liceais construídos no âmbito do plano de 1938, traduzem a menor 
exigência da reforma daquele ramo de ensino de 1936. Já no contexto do pós II Guerra 
Mundial, o ambicioso programa de construção de escolas técnico-profissionais anunciado 
em 1947/48 garante o cumprimento da ambição do Estado de reforçar este ramo de 
ensino como linha alternativa ao ensino liceal, adequando-o às necessidades do mercado 
de trabalho. Para a sua concretização a JCETS inicia uma prática de projecto baseada em 
estudos normalizados (assentes na uniformização do programa funcional e das soluções 
tipológicas, espaciais e construtivas), que se irá manter na arquitectura escolar durante 
várias décadas. Internacionalmente, testavam-se novas abordagem assente na racionalização 
do processo de concepção e construção, no envolvimento de equipas multidisciplinares e 
na incorporação de novos princípios educativos, que só na década seguinte teriam eco em 
Portugal.

Esta influência internacional irá marcar o período 1960-1970 A escola como Infra-estrutura 
Educativa. Visitas de estudo, publicações e projectos internacionais, o contacto com 
organizações intergovernamentais  e, principalmente, a investigação realizada no âmbito 
do Projecto Regional do Mediterrâneo, influenciaram profundamente a acção da JCETS no 
campo da arquitectura escolar. Corresponde ao questionar dos modelos de edifícios escolares 
até então aplicados pelo Ministério das Obras Públicas (MOP), e da sua capacidade efectiva 
para responder aos desafios do momento. A normalização dos programas de espaços 
permitiram a aplicação de princípios de normalização aos elementos da construção, de 
modulação estrutural a partir do módulo da sala de aula e a uniformização das soluções em 
soluções de blocos/pavilhões autónomos. Novos modelos de aprendizagem, mais activos e 
experimentais, e mais centrados no aluno foram aplicados na concepção dos projectos tipo 
iniciais, mas rapidamente substituídos por estratégias de controlo de custos e de ocupação 
intensiva do espaço escolar que permitisse responder ao crescente aumento da população 
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Figura 20: Linha do tempo com identificação dos quatro períodos e do correspondente número de 
edifícios escolares construídos.

escolar. A uniformidade e a escala urbana da solução, repetida em diferentes cidades do 
pais, imprimiu um carácter menos rígido e formal, em consonância com o princípio da 
«democratização do ensino», da igualdade de oportunidades e da educação ao alcance de 
todos, então em curso.

Paralelamente à actividade da JCETS, são realizados um conjunto reduzido de projectos 
para escolas secundárias por arquitectos em regime de profissão liberal. Distinguem-se na 
concretização de novas soluções espaciais, tipológicas e construtivas e marcam o período 
designado como 1960-1970 A escola como Espaço Social. A defesa da contribuição das 
ciências sociais, da história e da interpretação física e cultural do local de implantação, incluindo 
aqui o entendimento da sua experiência arquitectónica e tecnológica, em conjunto com 
uma profunda reflexão sobre o programa de espaços escolares cuja organização deveria 
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traduzir uma pedagogia centrada na criança, respeitando as suas necessidades individuais e 
também colectivas, e promover novas metodologias de ensino, constituem princípios que 
se afastam da concepção oficial da JCETS, quase estritamente preocupada com estratégias 
de controlo de custos da construção escolar. Retoma-se também um sentido de hierarquia 
espacial, que se perdeu a partir da década de 1940, dando primazia e centralidade aos 
espaços colectivos, quer pelo controlo da escala e configuração dos espaços escolares, quer 
pela valorização da sua imagem exterior.

As estratégias e experiências que se realizaram entre 1960-1970 pela JCETS vão ser 
postas em prática no período de explosão da população escolar e crescimento da rede, 
desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário, que decorre a partir da década 
de 1970. A necessidade de supressão de carências generalizadas e de resposta a situações 
críticas emergentes, face às novas metas políticas definidas para a educação após 1974 
(nomeadamente o cumprimento da escolaridade de 6 anos, a unificação do secundário, 
e a expansão das taxas de escolarização) vai funcionar como “acelerador” do trabalho 
desenvolvido pela JCTES, com as transformações a processarem-se por ampliação do 
desenho do conjunto, em função das capacidade de realização dos organismos responsáveis 
pela construção escolar e dos recursos financeiros que foram sendo disponibilizados para 
a sua concretização.
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Edifício Escolar para o Ensino Secundário:  
Evolução do Processo de Comunicação do Projecto

Francisco Teixeira Bastos e Ana Fernandes

Se o projectista não é mais o artesão que efectivamente produz o objecto então 
passa a ter que, em seu lugar, comunicar as instruções a quem o vai executar. 
Primordial e tradicionalmente o desenho é a forma mais comum de dar essas 
instruções. (Lawson 1997, 24)

Introdução

Neste capítulo analisam-se os processos de projecto de arquitectura de edifícios escolares 
destinados ao ensino secundário (liceus e escolas técnicas) e de ensino médio, construídos 
entre a década de 1930 e o início da década de 1970, dando particular enfâse ao período 
de actividade da Junta das Construções para o Ensino Técnico e Secundário (JCETS) entre 
1934 e 1969. 

A investigação destes processos, que integram o acervo documental do Núcleo de 
Arquivo Técnico de Construções Escolares da Secretaria-Geral da Educação e Ciência 
(NATCE-SGEC), pretendeu interpretar a informação disponível em arquivo segundo duas 
perspectivas: (I) a organização do processo de projecto enquanto proposta lógica para o 
entendimento do edifício projectado; (II) os meios de representação das peças desenhadas, 
analisadas individualmente e no seu conjunto. Através das formas de organização dos 
processos procurou compreender-se se as soluções preconizadas em projecto, para 
determinada época e programa, expressavam um maior ou menor afastamento entre as 
ideias propostas e a sua possibilidade de concretização. Por outro lado, através dos meios 
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de representação adoptados na comunicação dos conceitos arquitectónicos e técnicas 
construtivas pretendeu-se reconhecer o grau de completude, tipo e complexidade da 
representação e o alcance da comunicação, tendo em vista a compreensão por parte de 
quem o vai construir. Com este fim, apresentam-se e comparam-se processos de projectos 
elaborados por técnicos da JCETS e por arquitectos exteriores a este organismo.

Esta leitura implicou reunir e sistematizar informação dispersa, destacar as soluções mais 
marcantes e contextualizá-las no período da sua elaboração. Em paralelo com os projectos 
de arquitectura foram analisados os anteprojectos (quando disponíveis) com o objectivo de 
compreender possíveis alterações de intenções conceptuais em fases de projecto distintas.

Os meios de representação em arquitetura nos projetos dos edifícios escolares

No centro dum projecto bem-sucedido está a capacidade do projectista de 
comunicar ideias abstractas para a obra e a capacidade do construtor em 
traduzir essa informação num artefacto físico. (Emmitt e Gorse 2003, 20)

1. Os projetos da Junta das Construções para o Ensino Técnico e Secundário

A JCETS1 teve um papel fundamental no estudo, desenvolvimento e concretização da 
rede escolar do país. Entre 1934 e 1969, desenvolveu um conjunto de normas, programas, 
estudos normalizados e projetos-tipo que orientaram o processo conceptual e de projecto 
das construções escolares, contribuindo para a definição de uma linguagem de projecto 
própria, que se foi assumindo com a crescente necessidade de construir com eficiência e 
rapidez, através de soluções economicamente vantajosas.

Foi a partir da aprovação do “Plano das Novas Construções dos Edifícios Liceais em 1938”2, 
que os técnicos da JCETS desenvolveram um documento com os princípios orientadores 
para a organização e comunicação de um projecto de edifícios escolares, designado por 
Normas para a Organização dos Projectos. Este documento publicado em 1941, visou a 
uniformização dos projectos a cargo da JCETS. Nele se definiam os conteúdos obrigatórios 
dos projetos, bem como os procedimentos e normas a adoptar na sua elaboração de 
modo a introduzir maior rigor nas estimativas orçamentais elaboradas nas diferentes fases 
do projeto3. Apesar de estas normas não se afigurarem como «indiscutíveis e rígidas», os 
elementos obrigatórios do processo deviam garantir a compreensão da «ideia completa 

1 A Junta das Construções para o Ensino Técnico e Secundário criada em 1934 no Ministérios das Obras Públicas e 
Comunicações, veio substituir a Junta Administrativa do Empréstimo para o Ensino Secundário, criada por Duarte Pacheco 
em 1928. É extinta em 1969. Sobre este assunto ver o capítulo “O edifício escolar para o ensino secundário: evolução 
arquitectónica entre o final do século XIX e a década de 1970 do século XX”
2 Decreto-Lei n.º 28604 de 21/04/1938.
3 As peças desenhadas passaram a ser formalmente acompanhadas de: Caderno de Encargos, Medições, Preços e 
Orçamentos.
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do que se pretende [construir]» e «permitir elaborar com exactidão os preços das várias 
unidades do trabalho» (JCETS 1941, 77–78).

Os processos de projecto eram, na sua maioria, constituídos por volumes de peças escritas 
e de peças desenhadas. As primeiras eram compostas por: índice, memória descritiva e 
justificativa (MDJ), custo de obra, programa e/ou normas, mapa de acabamentos, cálculos, 
caderno de encargos, medições e orçamentos. As segundas continham genericamente: 
índice, implantação4, plantas, cortes, alçados5, zonas e pormenores6, desenhos de estruturas 
e, por vezes, águas e esgotos, electricidade e implantação do mobiliário. Esta organização iria 
perdurar ao longo do período de vigência da JCETS.

Esta forma de organização dos projectos de arquitectura não introduziu grandes alterações 
face ao modelo praticado na altura. Com efeito, foi nos concursos lançados no início dos 
anos 1930, pela Junta Administrativa do Empréstimo para o Ensino Secundário (JAEES)7, 
que se desenvolveu pela primeira vez um conjunto de documentos técnicos de apoio à 
elaboração de projectos de arquitectura, nomeadamente as Condições Gerais, compostas 
por Condições Especiais e Bases para a Construção de Liceus. As Condições Gerais, nas quais 
se explicitavam a organização do projecto de arquitectura, eram composta por memória 
do projecto e cálculos de estabilidade das construções projectadas; planta geral e plantas de 
todos os pavimentos, incluindo fundações e coberturas; cortes longitudinais e transversais, 
e fachadas dos edifícios; principais detalhes decorativos da fachada principal; orçamento 
detalhado com as respectivas medições e séries de preços, organizado segundo as normas 
adoptadas pelos Serviços de Obras Públicas. Era ainda referido que as plantas e alçados dos 
projectos deveriam ser aguareladas. Do ponto de vista construtivo deveriam ser definidos 
processos de construção correntes e empregues materiais usuais da região, sendo o 
conhecimento do modo de construir garantido pelos construtores e retirada a importância 
e necessidade de comunicação das formas de construção pelo desenho.

O projeto para o Liceu Júlio Henriques da autoria dos arquitectos Carlos Ramos, Jorge 
Segurado e Adelino Nunes, traduz estas recomendações. Foi organizado hierarquicamente 
do geral, representado à escala 1/100 (plantas, alçados e cortes), para o particular (zonas, 
carpintarias e serralharias, à escala 1/20) e alguns pormenores à escala natural. Refere-se 
também a representação através de escalas de maior aproximação, pela especificidade de 
trabalho a executar em obra: de carpintaria de caixilhos, de portas e de soalhos, de serralharia 
metálica de caixilharia, de guardas e de algerozes. As peças desenhadas representam 

4 Também referida como Planta de Conjunto ou Geral, nas escalas 1:1000, 1:500 e 1:200.
5 Plantas, cortes e alçados correspondiam ao projecto geral, representados à escala 1:200 (anteprojecto) ou 1:100 
(projecto).
6 As zonas (entrada, escadas, sala de aula, sanitários, etc.) geralmente, apresentadas nas escalas 1:50, 1:20, e os pormenores 
nas escalas 1:10 e Tamanho Natural (TN).
7 A JAAES é criada pelo Decreto n.º 15 942, de 11/09/1928, com a missão de aplicar um empréstimo de 40.000.000$00 
na construção de novos edifícios para liceus, à conclusão dos já iniciados, na realização de reparações em estabelecimentos 
de ensino em funcionamento, na aquisição de mobiliário e material didático e ainda em instalação das residências de 
estudantes.
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exaustivamente em desenho, altimétrica8 e planimetricamente, com inserção de eixos de 
estrutura, denominação de espaços, linhas de terreno em corte. Mas foram as notações 
de referenciação cruzada entre diferentes peças desenhadas e a integração de diferentes 
escalas na mesma peça desenhada que se destacaram em termos de comunicação do 
projecto.

Nas normas estabelecidas pela JCETS em 1941 observara-se, no entanto, um esforço no 
sentido de agilizar a coordenação do projecto e dos sistemas e componentes construtivos 
adoptados através do desenvolvimento e da catalogação de soluções tipificadas a par do 
compromisso em dar resposta adequada e atempada às necessidades em cada obra.

No “Anteprojecto Tipo das Escolas Técnicas Elementares” (1947), a organização do 
processo de projecto e a representação seguiram as orientações da legislação e das normas 
anteriores. No que respeita à representação, realça-se a extensa informação de notação 
incluída nas peças desenhadas, em planta e corte9 por oposição às de alçado: peças de 
definição compositiva sem informação adicional. De novo, o cumprimento das orientações 
deste “Anteprojecto Tipo”, que referenciam a utilização de «blocos paralelepipédicos, de 
fácil edificação», tornava desnecessária a especificação da construção pois sustentava-se no 
“saber fazer” da construção corrente10 à data, em Portugal. Contrariamente, os elementos 
de construção de betão, carpintarias e serralharias para portas e janelas e cantarias para 
molduras de vãos exteriores eram alvo de desenhos de pormenorização e preceitos  
técnicos que visavam garantir o entendimento global do projeto de modo a que todos os 
sistemas funcionassem corretamente e em harmonia entre si11 (Figura 2).

8 A excepção dá-se ao nível dos alçados que apenas representam o edifício por meio de desenho.
9 Com excepção da zona da cobertura que era representada em corte apenas pelo seu contorno, sem informação 
adicional.
10 O Decreto-Lei n.º 36353, 17/06/1947 considerava tecnicamente normalizados os projectos de obra que 
obedecessem «a tipos de construção corrente sancionada pela prática».
11 Era a sua inserção nas caixas paralelepipédicas que iria garantir o controlo da imagem da escola.

Figura 1: Liceu Júlio Henriques. Fotografia do edifício em que é visível a composição de volumes 
“puros” e das grandes aberturas.
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Figura 2: Liceu Júlio Henriques. Caso de sobreposição de representação de planta e alçado para 
melhor compreensão. Projecto (1931).

De referir que os vários processos relativos ao “Anteprojecto Tipo das Escolas Técnicas 
Elementares” (1947), demonstravam a preocupação da JCETS em dar a conhecer os edifícios 
escolares, antecipando a apresentação do projecto, com uma perspectiva de conjunto que 
a introduz na capa dos respectivos processos (Figuras 3 e 4). Esta mesma estratégia vinha já 
a ser aplicada nos edifícios destinados a Liceus.
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A prática de desenvolvimento de estudos normalizados para Escolas Técnicas, iniciada 
com o “Anteprojecto Tipo das Escolas Técnicas Elementares” em 1947, foi continuada nas 
décadas seguintes (Vaz 2008). Os estudos para “Escolas Profissionais” (1950) e para “Escolas 
Técnicas” (1952) procuraram simplificar e conter os custos da construção. No entanto, ao 
nível dos processos de projecto não foi introduzida nenhuma novidade na pormenorização 
dos elementos construtivos. 

Em 1958, foi lançado um novo programa para a construção de dezasseis novos liceus12. Na 
fase de preparação deste programa a JCETS desenvolveu um estudo experimental para o 
Liceu Rainha Dona Leonor em Lisboa (1957) coordenado pelo arquitecto Augusto Brandão 
e pelo engenheiro Quadros Martins. No âmbito deste programa, e dando seguimento 
ao modelo de “estudos normalizados”, foram desenvolvidos novos projectos, que seriam 
ensaiados em projectos-piloto e mais tarde reconvertidos em “Estudo Normalizado” 
e aplicados à escala nacional (Costa e Silva 1971). Foi o caso dos dois projectos-piloto 
destinados a escolas do ensino liceal e técnico: o “2º Projecto Normalizado destinado aos 
liceus de Cascais e de Vila Nova de Gaia” (1964) e o “3º Projecto Normalizado destinado a 
escolas industriais e comerciais” (1964), ambos recorrendo às normas definidas pelo Grupo 

12 Decreto-Lei n.º 41572, de 28/03/1958.

Figura 3: Escola Industrial Feminina Josefa de Óbidos após construção: visível o contraste entre os 
grandes vãos envidraçados predominantemente horizontais e a cobertura em telha com beirado, 
evidenciando o compromisso entre a construção por métodos tradicionais e apontamentos para 
uma imagem mais moderna, estabelecida no Anteprojecto Tipo.
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Figura 4: Capa do processo da Escola Industrial Feminina Josefa de Óbidos. Projecto (1949).

de Trabalho Sobre Construções Escolares13 e ao modelo pavilhonar. Segue-se, o “4º Projecto 
Normalizado destinado aos liceus D. Pedro V, Lisboa, e Garcia da Orta, Porto (1968)”, 
o “Estudo Normalizado aplicado à Escola Preparatória do Ensino Secundário (1968)”, e 
o “Estudo Normalizado dos Liceus-tipo (1968)”. Este último projecto, desenvolvido pela 
equipa coordenada pela arquitecta Maria do Carmo Matos, foi previamente ensaiado no 
Liceu de Sintra, sendo alvo de posteriores adaptações ao nível da modulação aplicada 
(Heitor 2014).

O Projecto do Liceu Rainha Dona Leonor em Lisboa (1957) distinguiu-se pela aplicação de 
novos princípios de concepção apoiados numa racionalização programática e estrutural do 
projecto. O arquitecto Augusto Brandão  refere o cruzamento do «partido construtivo» e 

13 Este Grupo de trabalho é criado no âmbito do Projecto Regional do Mediterrâneo (PRM), e integrado na JCETS, 
com o objectivo de desenvolver investigação no campo da construção escolar, que permitisse o estabelecimento de 
normas relativas ao processo de concepção e construção de escolas, que se ajustassem às exigências pedagógicas então 
em voga, e que fossem compatíveis com os investimentos reservados à construção escolar (Alegre 2012).
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Figura 5: Liceu Rainha Dona Leonor.  Planta de piso, alçado sul e fotografia onde se percebe a 
importância da modulação estrutural. Anteprojecto (1956).
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do «partido estético» como uma consequência positiva do sistema construtivo adoptado 
(Brandão 1957, 13). O ritmo da modulação do betão ordena o edifício e confere à 
«linguagem arquitectónica», uma forma de «harmonizar o Conjunto plástico do edifício 
com as modernas construções edificadas nesta zona». Essa modulação criada a partir do 
módulo da sala de aula foi distintamente representada no projecto geral (Figura 5).

Nas diversas fases14, o projecto de arquitectura centrou-se na representação dos desenhos 
gerais e de pormenor dos elementos construtivos, como caixilhos (madeira, ferro e 
betão) ou portas15. O protagonismo recaiu, contudo, sobre o projecto de estruturas, 
onde a representação de todos os elementos (pilar, viga ou asna de cobertura) surge 
rigorosamente detalhada de modo a garantir uma correcta execução geométrica do betão 
em obra, demonstrando uma evidente coordenação entre a arquitectura e a estrutura. 
Complementarmente foram ensaiadas neste projeto novas regras de medição, que foram 
sendo objeto de sucessivos desenvolvimentos e atualização pela JCETS.

No “2º Estudo Normalizado” individualizou-se formalmente, e pela primeira vez, o edifício 
escolar em vários pavilhões com configuração arquitectónica e solução construtiva idênticas, 
permitindo a sua adequação a terrenos de distintas configurações e inclinações. A estrutura 
porticada de betão armado era parte integrante do partido plástico tomado que procurava 
utilizar os materiais em bruto, convenientemente tratados (JCETS 1964, 5–7).

No Anteprojecto apenas se apresentavam plantas (onde se compreende a distribuição 
funcional, a dimensão dos espaços interiores e a articulação entre blocos) e alçados, onde 

14 Anteprojecto original, de ampliação em 1959 e projectos de ampliação em 1966-67.
15 Esta observação é condicionada pela inexistência em arquivo das peças desenhadas do projecto original de 
arquitectura.

Figura 6: 2º Estudo Normalizado. Alçado, cortes e fotografia de pormenor do Liceu de Cascais.
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se evidenciava o sentido de composição e repetição, sem qualquer anotação dimensional 
ou material. A inexistência de cortes omitia o carácter da espacialidade interior das diversas 
partes de cada bloco (como o hall central ou o auditório) e a forma das coberturas. O que 
interessava representar e comunicar era apenas o funcionamento e o «aspecto» exterior 
do Liceu para entendimento global do projeto.

Os cortes foram apenas introduzidos na fase de Projecto, representados em várias 
escalas, contendo anotações dimensionais e alguma informação sobre materiais. Foram 
representadas zonas como escadas e anfiteatro, bem como os vãos com pormenorização 
(Figura 6). O projecto de estruturas, desenvolvido por técnicos da JCETS, foi totalmente 
controlado e pormenorizado nas varias secções dos elementos construtivos, uma vez 
que era crucial para a expressão arquitectónica do edifício. Com elevada racionalidade e 
economia de meios representa-se um tipo de edifício escolar de fácil entendimento que 
permitia ser replicado por todo o país. 

O “4º Estudo Normalizado”, desenvolvido para suprir os problemas construtivos do “2º 
Estudo Normalizado”, partiu do mesmo esquema «de pequenos blocos, a diversas cotas, 
com idêntica configuração arquitectónica e idêntico espírito construtivo» (JCETS 1966, 
8). A representação do projecto tornou-se mais extensa em anotações e em grau de 
pormenorização, mantendo-se a importância do projecto de estruturas como matriz e 
elemento definidor da arquitectura proposta e do modo como era concretizado na sua 
materialidade (Figura 7).

O “Estudo Normalizado dos Liceus Tipo” (1968) coordenado pela arquitecta Maria do 
Carmo Matos defendeu a adopção de princípios de coordenação modular, sobre uma 
tipologia pavilhonar. O projecto orientou-se pela «[…] grande repetição e flexibilidade 
de elementos construtivos […] através da normalização e da redução no número de 
elementos […]» (Matos 1969, 17), o que determinou uma racionalidade modular para a 
estrutura, caixilhos, portas e tipos de parede a utilizar. 

Figura 7: 4º Estudo Normalizado. Fotografia de conjunto do Liceu Garcia de Orta.
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Figura 8: Dois níveis de informação em peças desenhadas no Liceu Olivais (1969).

No processo de projecto organizaram-se as peças desenhadas em função das fases de 
operação, aumentando o nível de pormenor, com indicação das quantidades de elementos a 
encomendar. Procurou-se coordenar todas as peças desenhadas e escritas para se constituir 
um projecto «[…] tecnicamente correcto» (Matos 1969, 32). O projecto procurava assim 
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Figura 9: Plantas de elementos de construção e acabamentos e de mobiliário da Escola Preparatória 
do Ensino Secundário de Aveiro (1968).

dar resposta a todas as determinantes técnicas que vinham sendo estudadas ao longo 
da última década pela JCETS. Conferiu à organização e à representação do projecto um 
sentido exaustivo técnico, ensaiando uma representação integrada, onde coexistiam malhas 
de implantação de estrutura e codificação de pilares, portas e vãos nos desenhos gerais e 
pormenores construtivos (Figura 8).

Neste ensaio, visando o controlo em projecto de todas as operações de obra e custos 
consequentes, antecipou-se uma sistematização dos vários componentes de projecto em 
linha com a proposta de estrutura de organização para projectos de edifícios apresentada 
por Reis Cabrita (1974) em “Regras para a elaboração de projecto” e “Método e Modelo 
do Projecto de Comunicação à Obra”16.

Por fim, os processos de projecto que seguiram o “Estudo Normalizado para a Escola 
Preparatória do Ensino Secundário” (1968) desenvolvidos sob a coordenação do 
arquitecto Augusto Brandão, incluíam normalmente as MDJ, o programa enviado pela 
Direcção de Serviços do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário, os cálculos, caderno de 
encargos, medições, mapas de medições, orçamento e peças desenhadas de arquitectura e 
de “betão armado”.

Apresentavam-se um conjunto de plantas idênticas com informação estruturada e codificada, 
de acordo com a finalidade da construção: pavimento, cobertura, elementos de construção 
e acabamentos e mobiliário (Figura 9). Nestas duas últimas, a leitura interior/exterior era 
clara, quer pela distinção do pavimento e caracterização dos espaços ajardinados, quer pelo 
preenchimento dos elementos em corte, da estrutura.

16 «Os aspectos críticos do problema da elaboração de projectos no domínio da edificação residiam, fundamentalmente 
em: a) assegurar a coerência da informação […]; b) adequar a divisão e reunião de informação […]; c) permitir mais 
exaustiva e qualificada informação ao construtor e à fiscalização […]» (Cabrita 1974, 3–4)
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Figura 10: Desenho parcial, Pormenores de uma sala de aula, idem (1968).

Os alçados e cortes eram por vezes apresentados na mesma folha, sendo os últimos 
pontualmente cotados. Salienta-se, neste estudo, a definição exaustiva da sala de aula, desde 
a escala de Zona até à pormenorização e mobiliário fixo17 (Figura 10).

2. Os projectos de Arquitectos exteriores à Junta das Construções para o Ensino Técnico 
e Secundário

Em virtude da grande extensão de trabalho, houve […] que recorrer a arquitectos 
exteriores à Junta […]. Esse recurso […] deixou […] de se apresentar tão 
satisfatório pelo facto de se notar cada vez mais a diferença entre os resultados 
obtidos com os estudos elaborados pelos técnicos da Junta, cuja especialização e 
domínio do assunto já se tornava flagrante […]. (JCETS 1960, 2)

No período correspondente à actividade da JCETS (1934-1969), foram pontualmente 

17 Foram pormenorizados armários, estrado, banco de madeira, balcão da secretaria, vestiários e bancada da cozinha.
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encomendados projectos especiais a arquitectos exteriores àquele organismo. Muito embora 
se trate de um reduzido número de projectos, justifica-se a sua análise com o objectivo 
de identificar as constâncias e divergências entre estes e os projectos desenvolvidos pela 
JCETS. 

No âmbito do Plano das novas construções dos Edifícios Liceais de 1938, o arquitecto 
Januário Godinho foi convidado a projectar o Liceu Gonçalo Velho (1942), em Viana do 
Castelo. O programa e a organização de processo seguiram as Normas para a Organização 
dos Projectos e o projecto de arquitectura foi complementado pelos projectos de 
Instalações Eléctricas, de Estruturas de Betão Armado e Ferro e pelo Estudo Geológico 
muito aprofundados.

A relação entre as peças desenhadas e o caderno de encargos e medições, garantiram o 
cumprimento orçamental imposto à operação de construção18. Esta opção determinou 
que o projecto geral contivesse todos os códigos de representação e a referenciação entre 
peças desenhadas e especialidades distintas. 

Igualmente para os «pormenores do arranjo das diferentes partes» imposto pela Norma, o 
autor optou pelo uso de diversas escalas de representação, conjugando-as na mesma folha 
para uma total compreensão do modo de construir. 

Salienta-se ainda o cuidado atribuído aos espaços da “entrada” e da “sala de aula”. A entrada 
principal não se refere apenas à representação da fachada, como nos restantes projectos 
elaborados pela JCETS, mas ao espaço de mediação entre a escola e a cidade (Figura 11). 
A sala de aula é pormenorizada em todos os seus constituintes (Figura 12). Desta forma, o 
arquitecto demonstra preocupações da fiabilidade da comunicação à obra e conhecimento 
profundo da construção, ficando do lado do empreiteiro o ónus da garantia de técnicos 
presentes em obra capazes de ler e compreender esta informação.

O projecto da Escola Industrial e Comercial de Chaves (1958), também encomendado pela 
JCETS ao arquitecto Januário Godinho, introduziu factores de variação e enriquecimento 
espacial, com uma imagem claramente moderna (Figura 13).

Na organização do projecto, optou-se pela representação conjunta de todos os corpos 
nos desenhos gerais, firmando a articulação a vários níveis que se procurou para a escola. 
As variações propostas face aos modelos adoptados pela JCETS eram acompanhadas por 
mapas justificativos e por desenhos de pormenorização, como o caso da alteração dos 
caixilhos de betão por caixilhos de madeira e ferro, e da cornija de remate dos edifícios que 
assentou na transformação da norma tradicional da construção numa proposta inovadora 
e imagem mais moderna para a escola (Figura 14).

Já no âmbito do Plano de construção de novos liceus lançado em 1958, o arquitecto 

18 «[…] o sistema de medição e caderno de encargos é de tal forma minucioso […] que dispensa inteiramente a 
memória». No entanto, a mesma faz menção «[…] ao carácter singelo [que] está intimamente ligado à função racional da 
planta e [que] harmoniza perfeitamente com o local […]» (Godinho 1942, 33)
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Figura 11: Detalhe do vestíbulo do Liceu Gonçalo Velho. Projecto (1942).

Figura 12: Liceu Gonçalo Velho Detalhes duma sala de aula: pavimento, cantarias, carpintarias e 
integração de aquecimento. 

Figura 13: Perspectivas de conjunto do Estudo sobre as Escolas Técnicas e do Projecto de Januário 
Godinho.
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Figura 14: Escola Industrial e Comercial de Chaves. Pormenor de cornija. Projecto (1958).

Ruy d’Athouguia foi convidado a projectar o Liceu Padre António Vieira19. Na MDJ do 
anteprojecto Athouguia crítica o tipo de “edifício escolar” que a JCETS procurava promover 
e explicita, em contraponto, o partido arquitectónico tomado para a sua proposta20. No 
mesmo documento foram valorizadas as condições ambientais da sala de aula e destacada 
a importância da iluminação natural, o modo como se pretendia controlá-la nos vários 
espaços e a sua influência nas soluções arquitectónicas e construtivas.

A aplicação destes princípios em anteprojecto ficou patente na representação do 
projecto geral, centrando-se na clareza geométrica espacial e estrutural: em planta, na 
compartimentação interior e em corte e alçado, na composição das aberturas, na forma e 
na expressão dos elementos construtivos e de acabamento. Mas foi, por exemplo, através 
da inclusão da uma perspectiva vista da rua e de uma planta de estudo de insolação que 
defendeu as ideias que tentava veicular (Figura 15).

No projecto, os desenhos gerais reforçavam o partido arquitectónico tomado para a 
organização funcional, a definição formal e expressão material do edifício, em paralelo com 
o mapa de acabamentos e os desenhos de pormenor. Em resposta directa às normas foram 

19 Com Anteprojecto de 1958 e Projecto de 1961.
20 «Procurámos evitar o recurso a efeitos de pseudo-monumentalidade e recorremos ao jogo da composição 
arquitectónica: o contraste dos volumes, dos vazios e dos cheios, da luz e da sombra e dos materiais» (Athouguia 1958, 4).
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Figura 15: Liceu Padre António Vieira.  Perspectiva da rua enfatizando a relação volumétrica do 
conjunto. Anteprojecto (1958). 

Figura 16: Liceu Padre António Vieira. Planta, cortes e pormenores da cobertura do corpo das aulas. 
Projecto. (1961)
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Figura 17: Prancha de resumo dos princípios inspiradores. Anteprojecto (1958). 

incluídos desenhos por zona (escada, salas de aula, laboratórios, casa de banho) nas quais 
a introdução de perspectivas foi fundamental para a sua compreensão. De igual forma, os 
pormenores construtivos definiam soluções e sistemas fora do tipo corrente da construção, 
nomeadamente para a cobertura do corpo das aulas em estrutura de betão e revestida a 
zinco21 (Figura 16).

O autor, seguindo as mesmas orientações que os seus pares, introduziu inovação no modo 
de comunicar o projecto com recurso a elementos perspécticos explicativos das peças 
desenhadas.

Mas é sobretudo nos projectos encomendados ao arquitecto Manuel Tainha para a Escola 
Industrial e Comercial de Castelo Branco (1958) e para a Escola de Regentes Agrícolas 
de Évora (1960) que se revela um maior distanciamento face às normas.

No projecto para Escola Industrial e Comercial de Castelo Branco apresentam-se um 
conjunto de pranchas escritas e ilustradas, inseridas na MDJ onde Tainha reflecte sobre o 

21 Em Normas Gerais para as Instalações dos Liceus define-se: «nos corpos dos edifícios, tanto por motivos de ordem 
técnica como económica, dar-se-á preferência ao emprego de cobertura de telhado […] e, no caso excepcional de se 
prever o emprego de cobertura de terraço haverá que justificar essa solução [ …] mediante apresentação dos respectivos 
pormenores que garantam a sua eficácia absoluta.»(JCETS-MOP s.d., 1).
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Figura 18: Escola Industrial e Comercial de Castelo Branco. Comparação entre as plantas 
dos anteprojectos não construído (1958), esquerda, e construído (1958) direita.

Figura 19: Escola Industrial e Comercial de Castelo Branco. Perspectivas. Anteprojecto (1958). 

papel da escola e explora diferentes modelos pedagógicos com recurso a fotografias da 
maquete e composições gráficas (Figura 17).  

As peças desenhadas são ricas em materiais e ambientes, na expressão do desenho e na 
comunicação do projecto de arquitectura que incorpora os arranjos exteriores paisagismo 
em planta geral e piso térreo. As perspectivas promovem a compreensão e caracterização 
dos ambientes pretendidos, fundamentando os conceitos de «familiaridade e intimidade» 
introduzidos na MDJ (Figuras 18 e 19). Este projecto acabaria por não ser construído tendo 
sido substituído por um projecto elaborado pelo corpo técnico da JCETS.
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Figura 20: Escola de Regentes Agrícolas de Évora. Refeitório, Anteprojecto s.d. e Grupo das 
Aulas, Planta do 2º Pav., Anteprojecto (1960).



153

O projecto para a Escola de Regentes Agrícolas de Évora destaca-se pela diversidade 
de desenhos e métodos de representação22. A complexidade do projecto e das formas 
arquitectónicas que propôs traduziram-se nos desenhos através de diferentes abordagens 
de representação. As peças desenhadas organizaram-se segundo os vários edifícios que 
compõem a escola. 

No anteprojecto adoptou-se uma representação mais livre, integrando várias vistas 
de projecção na mesma peça desenhada, com a representação dos espaços exteriores, 
sombras e materiais (Figura 20). 

A representação do projecto integra várias escalas na mesma folha, permitindo fazer 
aproximações aos desenhos e apresentar pormenores construtivos com chamadas para os 
cortes apresentados (Figura 21). 

A pormenorização das soluções construtivas, preconizadas em relação directa com os 
cortes, reflecte a necessidade de clarificar a leitura do projecto pela introdução de soluções 
arquitectónicas não correntes e complexas.

Embora já fora do período de vigência da JCETS, importa referir o projecto para o Liceu de 
Benfica (1976) do arquitecto Raúl Hestnes Ferreira, pela singularidade do próprio processo 
de projecto. No anteprojecto foi privilegiada uma representação sintética não anotada. 
A representação técnica, simplificada e acessível, mostrava primeiramente a escola, em 
contexto urbano, sendo depois definida no seu conjunto, com os blocos constituintes da 
escola.

22 Na MDJ, Tainha constrói um discurso conciso e pragmático, sustentado na pesquisa sobre o Arquitectura Escolar, para 
fundamentar as opções de projecto.

Figura 21: Escola de Regentes Agrícolas de Évora. Cortes à escala 1:50 e pormenores a 1:20. 
Projecto (1969)
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Figura 22: Liceu de Benfica. Planta geral de arranjos exteriores. Projecto (1976).

Os meios de representação do projecto geral exibiam grande clareza visual, para um 
entendimento dos espaços e das suas articulações, das formas e dos volumes dos blocos, 
do conjunto que estes formavam e da sua articulação com a envolvente urbana próxima. 
Para esse fim, privilegiou-se o valor do tratamento da linha e das manchas (em alçado) 
em detrimento das notações, que se cingiam à definição dos espaços. O processo de 
projecto completava-se com a apresentação das especialidades fundamentais para o seu 
funcionamento e a introdução do projecto de arranjos exteriores (Figura 22).

Considerações Finais

A análise de um número representativo de processos de projecto de arquitectura destinados 
a edifícios para o ensino técnico, liceal e preparatório que integram o acervo documental 
do NATCE-SGMEC, permitiu balizar a evolução ocorrida em termos da organização dos 
processos, das peças escritas e desenhadas e dos meios de representação adoptados 
para a comunicação da informação. Permitiu ainda verificar que a aposta na renovação 
da linguagem arquitetónica exigiu por parte dos projectistas envolvidos um esforço 
adicional na instrução dos processos de projecto. Quanto mais afastadas se encontram as 
ideias preconizadas pelos projectistas, quer do “saber fazer” perfilhado pelas tecnologias 
de construção tradicional, quer dos modelos e das práticas adoptadas pelos organismos 
públicos responsáveis pelas construções escolares, maior era a necessidade de explicitação 
dos sistemas idealizados durante a fase de projecto, através do reforço de informação e 
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do recurso a estratégias de representação, em particular no que se refere ao desenho de 
pormenorização, que facilitem a sua compreensão.

As primeiras normas introduzidas pelas JCETS e publicadas em 1941 evidenciaram o 
esforço de padronização da organização dos projectos. Ao longo da vigência da JCETS 
estas normas foram sendo substituídas, por outras ou por Estudos, mais precisos e focados 
na uniformização dos projectos, em particular nos aspectos arquitectónicos, estruturais e 
económicos da obra. Tal contribuiu para que as representações construtivas, na maioria 
dos projectos, fossem diminutas, uma vez que as soluções construtivas adoptadas eram 
consentâneas com práticas da construção corrente que não se pretendiam alterar.

O princípio de organização dos processos de projecto estabeleceu uma aproximação 
gradual, do geral para o particular (ou pormenor) em três níveis. Primeiro, representando-
se o edifício ou conjunto de blocos que formavam a escola, segundo, definindo-a espacial 
e funcionalmente e por último, representando as zonas ou os elementos (construtivos) 
considerados mais significativos. O modo como cada projectista lidou com esses três níveis 
de representação demonstrou o seu conhecimento do programa escolar e a habilidade em 
organizar e articular os espaços. Igualmente, o conhecimento que possuía da construção e 
a sua capacidade em representá-la para edificar a arquitectura proposta, bem como o grau 
de inovação técnico-construtiva implícita.

Ao confrontarem-se os projectos elaboradas por arquitectos afectos ao corpo técnico da 
JCETS com os de encomenda externa, evidenciou-se, por um lado, o comprometimento 
de todos os projectistas com os modelos e as regras lançadas pelas sucessivas normativas 
e, por outro, as diferentes posições assumidas por cada grupo na linguagem arquitectónica: 
mais conservadoras para os primeiros e mais livres para os últimos.  

Os projectistas da JCETS evidenciaram, nos casos mais antigos, a importância da 
representação dos espaços de valor simbólico do edifício, como a fachada principal ou a 
entrada, vindo a substituir-se gradualmente pela importância da representação técnica de 
soluções (construtivas), implementadas na construção, nos anos 1960 e 70. Era também o 
grupo que dominava as normas, uma vez que, em muitos dos casos, eram eles próprios 
os técnicos proponentes. Os projectistas exteriores tentaram integrar nos seus projectos 
um sentido reflexivo e crítico sobre a concretização arquitectónica do programa escolar 
e alguma inovação tecnológica e construtiva, defendidas pela própria representação. 
Inicialmente, pela linguagem moderna da arquitectura, posteriormente, pela proposta de 
configurações, espaços ou articulações singulares e finalmente pela inclusão dos arranjos 
exteriores dentro da lógica do projecto. 

Independentemente dos avanços construtivos e tecnológicos à data de cada escola, os 
edifícios projectados pelos arquitectos em actividade liberal distanciaram-se da norma, 
quanto à organização e representação gráfica, realçando-se a representação referenciada 
entre diferentes peças desenhadas. Para além disso, ao longo do tempo, houve um 
aprofundamento da representação do projecto, comum a ambos os grupos, tanto no tipo 
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e nas escalas, como ainda na organização. Este aprofundamento foi acompanhado de um 
aumento e maior definição dos projectos de especialidades.

Em conclusão, a normalização dos projectos escolares focou-se primeiramente na 
representação e na organização do projecto, direccionou-se em seguida para uma extensa 
definição programática e distributiva e terminou assumindo uma tipificação de sistemas 
construtivos modulares, possibilitada pela pré-fabricação (de betão armado), transitando 
da construção de raiz corrente para outra de génese industrial. Neste processo, coube aos 
projectistas gerir o compromisso entre a estética arquitectónica e a consequente utilização 
dos sistemas construtivos. Enquanto os projectistas da JCETS apoiaram-se fortemente na 
construção corrente e mais tarde na informação e experiência do fabricante, transferindo 
essa informação para a representação em projecto, os projectistas exteriores partiram 
das pesquisas de modelos internacionais e da respectiva experiência de obra, vendo-se 
obrigados a descobrir novas formas de representação para fundamentar as soluções que 
idealizavam construir.

Fontes Documentais

Desenvolvidos pela JCETS-MOP

EEstudo para Escolas Técnicas Elementares. Anteprojecto Tipo (1947)
Estudo para Escolas Profissionais. Anteprojecto (1950) 
Estudo sobre Escolas Técnicas (1952)
1º Estudo Normalizado para as Escolas Industriais e Comerciais, denominado de Projecto Mercúrio (1960)
2º Estudo Normalizado para os Liceus (1964)
3º Estudo Normalizado para as Escolas Industriais e Comerciais (1965-66)
4º Estudo Normalizado para os Liceus (1966)
Estudo Normalizado dos Liceus Tipo (1968)
Estudo Normalizado para a Escola Preparatória do Ensino Secundário (1968)
Escola Industrial Josefa de Óbidos, de José Costa e Silva (1947)
Liceu Rainha D. Leonor, de Augusto Pereira Brandão (1957) 
Escola Industrial e Comercial de Castelo Branco, de José Costa e Silva (1959)
Escola Industrial e Comercial de Torres Vedras, de José Costa e Silva (1960)
Liceu Nacional de Cascais de Augusto Pereira Brandão, António José Pedroso e José Sobral Blanco (1964)
Liceu Nacional D. Pedro V, de João Teixeira de Abreu Bernardes de Miranda (1966); 
Escola Preparatória de Aveiro de Augusto Pereira Brandão (1968) 
Liceu dos Olivais, de Maria do Carmo Matos (1968); 

Externos à JCETS-MOP

Liceu Júlio Henriques, de Carlos Ramos, Jorge Segurado e Adelino Nunes (1931); 
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Liceu Gonçalo Velho, de Januário Godinho (1934-43); 
Liceu Padre António Vieira, de Ruy Jervis d’Authougia (1958); 
Escola Industrial e Comercial de Chaves, de Januário Godinho (1958); 
Escola Industrial e Comercial de Castelo Branco, o Anteprojecto de Manuel Tainha (1958); 
Escola de Regentes Agrícola de Évora, de Manuel Tainha (1960); 
Liceu de Benfica, de Raúl Hestnes Ferreira (1978).
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Figura H: Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis
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Edifício Escolar para o Ensino Secundário:  
Evolução dos Princípios e Exigências de Conforto Ambiental

Patrícia Lourenço e Maria Bacharel

Introdução

Neste capítulo é apresentada a evolução dos princípios e exigências relativos ao conforto 
ambiental dos edifícios escolares destinados ao ensino secundário (liceus e escolas técnicas) 
e de ensino médio, promovidos sob iniciativa pública e construídos entre o final do século 
XIX e o início dos anos 1970. 

O capítulo está organizado em duas partes. Na primeira introduzem-se as noções de 
conforto ambiental, de acordo com referências nacionais e internacionais, e refere-se a sua 
aplicação ao edifício escolar ao longo do período em análise. Na segunda parte, ilustra-se a 
evolução ocorrida em Portugal tendo como base um conjunto de edifícios representativos 
das principais épocas de conceção dos edifícios liceais: o Liceu Passos Manuel e o Liceu 
Camões, do período do final da Monarquia e início da Primeira República; o Liceu Diogo de 
Gouveia, um liceu do moderno do início da década de 1930; o Liceu Rainha Dona Leonor 
e o Liceu Padre António Vieira, da década de 1960, de autoria da equipa da Junta das 
Construções para o Ensino Técnico e Secundário (JCETS) e de Ruy d’Athouguia (arquiteto 
exterior à JCETS) respetivamente e o Liceu Dom Pedro V, projeto normalizado, baseado 
numa tipologia pavilhonar, da autoria de Augusto Brandão (JCETS).

Com base nas escolas selecionadas foram analisados os projetos e memórias descritivas 
e, paralelamente, foi realizada uma leitura das principais recomendações técnicas na altura 
do desenvolvimento desses mesmos projetos. A partir da análise dos projetos e das visitas 
às escolas compreende-se a aplicação de princípios relacionados com a ventilação dos 
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espaços, exposição solar, iluminação natural, orientação, etc.

São apresentadas algumas conclusões gerais relativas às visitas e medições de parâmetros 
de conforto ambiental, efetuados nas escolas, com objetivos de uma promoção do conforto 
ambiental e de usos sustentáveis, bem como de práticas de reabilitação responsáveis, 
considerando que todas as escolas selecionadas se encontram ainda atualmente em uso. 

Conforto Ambiental: principais conceitos e sua evolução

Uma análise documental sobre os princípios de conforto ambiental nas escolas ao longo 
do século XX, nomeadamente no período de análise estabelecido, demonstra que até às 
últimas décadas do século XX existiam poucas imposições legislativas neste domínio. 

A primeira referência internacional ao conforto ambiental em edifícios escolares surge 
em 1874, com a publicação “School Architecture. Being Practical Remarks on the planning, 
designing, building and furnishing of school houses” da autoria do arquiteto Edward Robert 
Robson. Com base no levantamento e estudo de centenas de edifícios escolares na Europa 
e EUA, Robson elabora sobre as condições de uso dos edifícios escolares, relacionando a 
sua expressão arquitetónica e correspondente gramática espacial, formal e construtiva com 
o conforto ambiental. Destaca o aquecimento, a ventilação, quantifica níveis de iluminação e 
elabora sobre a orientação solar mais adequada para as diferentes áreas funcionais.

No início do século XX, em consonância com a linha de intervenção higienista internacional 
de defesa da saúde pública e escolar1 (Baudin 1907, Dufestel 1909) e os princípios veiculados 
pelo Movimento da Escola Nova, são vários os normativos internacionais que dão enfase à 
melhoria das condições materiais e ambientais dos edifícios escolares e em particular aos 
níveis de conforto a considerar nas salas de aula. Propõe-se a reorganização das salas de 
aula em conjuntos abertos para pátios, para permitir melhores condições de ventilação 
e iluminação natural. A qualidade da ventilação natural é ainda assegurada pela largura 
das salas de aula. São também definidos requisitos relativos à regulamentação de sistemas 
mecânicos de ventilação e aquecimentos, de ventilação cruzada, saneamento, número de 
alunos por sala, volume de ar por aluno, pé-direito mínimo, forma da sala, posição de janelas 
e portas com iluminação natural (à esquerda do aluno), tipo de construção, orientação solar 
e materiais a usar (Alegre 2012).

Em Portugal estas orientações estão espelhadas em vários estudos sobre higiene 
escolar dos quais se destaca o trabalho do médico higienista Sacadura (1906) “Breves 
Considerações sobre a Hygiene das nossas escolas”. Nos capítulos dedicados ao edifício 
escolar, apresentavam-se desde orientações sobre os critérios que deveriam presidir 
à escolha do terreno onde seria construída a escola, a forma de ocupação do lote, as 

1 No início do século XX realizaram-se cinco conferências internacionais sobre higiene escolar (Nuremberga – 1904, 
Londres – 1907; Paris – 1910; Buffalo – 1913 e Bruxelas – 1915) que foram determinantes para o desenvolvimento de 
exigências de saúde e conforto ambiental nas escolas.
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medidas das salas de aula, os espaços de circulação e os materiais de construção, até 
recomendações para a produção e disposição do mobiliário escolar. A qualidade do ar e 
a iluminação dos espaços mereciam especial atenção por parte dos médicos higienistas 
(de forma qualitativa), descrevendo ventilação cruzada, abertura de vãos para o exterior 
ou cuidados na implantação das escolas em locais salubres como medidas a adotar. A 
iluminação devia ser preferencialmente natural e unilateral (pela esquerda), de modo a 
não dificultar a visão, dotando as salas de janelas amplas, colocadas a 1,5m. do pavimento. 
A configuração da sala de aula deveria adotar um formato retangular, de modo a que os 
raios de sol penetrassem através de um dos lados maiores do retângulo, possibilitando 
assim que toda a sala fosse Iluminada.  As dimensões da sala de aula deveriam ser calculadas 
levando-se em consideração o número de alunos que a sala suportaria, sendo que cada 
aluno deveria dispor de 1,25 metros quadrados de superfície, no mínimo. 

A publicação Labor, cuja edição se iniciou em 1926, disseminou a leitura crítica de 
documentos internacionais e nacionais sobre o ensino liceal, bem como a apresentação 
de vários exemplos de escolas nacionais e internacionais. As questões de conforto são 
entendidas de modo integrado, quer associadas à saúde e salubridade, quer ao conforto 
social, considerando o desenvolvimento social dos alunos na comunidade escolar e na família. 
Sublinha ainda a importância da inserção da escola no meio urbano e as acessibilidades 
como fatores críticos de qualidade ambiental das escolas. 

Em sede regulamentar as condicionantes do conforto ambiental nos edifícios escolares 
surgem pela primeira vez em 1930 nas normas produzidas pela Junta Administrativa 
do Empréstimo para o Ensino Secundário (JAEES) de apoio à construção de edifícios 
destinados ao ensino liceal. Para além das condições gerais são descritas regras explícitas de 
ordem funcional, construtiva e ambiental, que enfatizam a correta implantação do edifício 
no terreno, com atenção à luz solar, ventos dominantes, desníveis e drenagens, bem como 
facilidade de acesso a esgoto das águas pluviais. As normas impunham áreas mínimas, 
superfícies iluminantes para as diversas dependências, bem como a escolha de materiais. 
Era dada enfase à implantação e consequente exposição solar, sem nunca ser explícita as 
consequências destas medidas no conforto ambiental. Relativamente à qualidade do ar as 
normas apenas especificavam de forma generalista que se deveria prever a ventilação dos 
edifícios, natural ou artificial, com o emprego de aparelhos e dispositivos apropriados.

O regulamento definia que:

Os edifícios devem ficar orientados de forma que as aulas [normais] recebam de 
preferência a luz do lado nascente. Devem ser iluminadas com luz do Norte as 
aulas de desenho, trabalhos manuais e laboratório de ciências naturais, com luz 
do Sul, nascente ou poente, as bibliotecas, secretarias, laboratórios de química e 
física. (JAEES, s.d. 2 e). 
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No âmbito deste regulamento, a solução construtiva em betão armado dos primeiros 
liceus modernos, de geometrias puras, implicou a diminuição significativa da espessura 
das paredes, a redução do volume de ar da sala de aula e a introdução das coberturas 
planas, que reduzem a inércia térmica destas novas escolas.  Ao reduzir a inércia térmica, 
o conforto térmico do edifício ficava comprometido, visto que não tinham sido previstas 
outras medidas para o atingir. 

O Programa Geral para a Elaboração dos Projectos dos Liceus, elaborado em 1941¬ pela 
JCETS avançou com normas relativas às relações funcionais necessárias entre os vários 
espaços e a sua posição relativa, orientação preferencial e especificação de acabamentos, 
pouco acrescentando relativamente às questões de conforto ambiental. 

Apesar da existência de uma estrutura em betão armado, são impostos sistemas construtivos 
e materiais tradicionais, como as paredes em alvenaria e as coberturas inclinadas com 
revestimento em telha cerâmica. A dimensão dos vãos é reduzida, diminuindo a iluminação 
natural dos espaços. São impostas áreas e pés-direitos para os vários espaços, bem como 
índices máximos e mínimos de superfície iluminante, correlacionados com a área do espaço 
em questão e definindo as áreas mínimas e máximas de fenestração correspondentes. 
Estes documentos denotam uma preocupação com o controlo de custos através de uma 
racionalização de processos, condicionamento dos materiais a aplicar e dimensionamento 
dos espaços.

Os edifícios destinados ao Ensino Técnico respondiam às “Normas gerais para as instalações 
das Escolas do Ensino Técnico e Profissional” elaboradas em 1947 e reformuladas em 1950. 
Nestes documentos continuam a ser escassas as referências a parâmetros de conforto 
ambiental, sendo apenas dada indicação para um cuidado com a qualidade do ar e da 
iluminação natural dos espaços. 

Estes edifícios adotavam assim uma disciplina construtiva rígida, ditada por estratégias 
de normalização, decorrente da necessidade de redução de custos e de aumento da 
produtividade, de modo a cumprir os prazos de execução previstos. É imposto o uso de 
coberturas inclinadas, em que o desvão atua como uma caixa de ar, otimizando o conforto 
térmico nos espaços letivos. Os liceus são divididos em dois grupos de acordo com a sua 
localização geográfica: os de necessidade imediata de aquecimento e os sem necessidade 
imediata de aquecimento. Nos primeiros o aquecimento será central com toda a instalação 
interior. Nos Liceus em que não esteja prevista a necessidade imediata de aquecimento, serão 
consideradas apenas nos projetos as canalizações interiores estritamente indispensáveis nas 
salas de maior representação. 

No final da década de 1940 assiste-se ao envolvimento de várias organizações internacionais 
na discussão sobre a produção de equipamentos escolares. Em 1949 (LNEC 1979) é 
desenvolvido o conceito de custo por lugar, relacionando a área por aluno com o custo por 
metro quadrado de edifício. Este conceito teve impacto no projeto dos edifícios escolares 
em Inglaterra e nos países em que foi introduzido, como Portugal. Inicia-se a implementação 
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dos primeiros sistemas de ventilação mecânica nas escolas e são melhoradas as condições 
de aquecimento. Vários parâmetros são objeto de regulamentação como o número 
máximo de alunos por sala, a fixação e rácios área / aluno, volume de ar / aluno, dimensão 
de vãos envidraçados / área, definição de um pé-direito mínimo, posição e localização 
dos vãos envidraçados. Ao nível do conforto ambiental os principais impactos relacionam-
se com a diminuição do volume de ar por aluno e a necessidade de renovações de ar. 
Ao longo da década de 1950, em particular em Inglaterra e nos EUA, intensifica-se a 
investigação, quantificação e padronização das necessidades de luz e de renovações de ar. 
As preocupações relacionam-se principalmente com um equilíbrio entre iluminação natural 
e artificial, com a orientação e distribuição da luz, problemas de brilho e reflexão, campo 
de visão e sombras e condições acústicas (materiais, reverberação e organização funcional 
por fonte de ruído). 

Em 1959 a “Carta das Construções Escolares”, que seria publicada em Portugal na revista 
Binário em 1965, define os princípios relativos à distribuição das escolas no território e 
os fatores que influenciam a sua localização, as condições naturais a que deve obedecer o 
terreno e a superfície de terreno necessária para a implementação da escola, salientando a 
importância da exposição solar. Defende a criação de escolas de piso térreo, não só a nível 
da pedagogia e aconchego para as crianças mais pequenas, mas para evitar problemas de 
iluminação e ventilação. Tolera a criação de escolas de dois, ou excecionalmente três pisos, 
desde que contempladas a «iluminação bilateral, ventilação transversal e aconchego». São 
dadas soluções para o conforto ambiental, como o uso de galerias de distribuição, com um 
pé-direito inferior ao da sala de aula, para que esta tenha iluminação e ventilação direta dessa 
fachada também. Refere-se também que os vãos devem prever a iluminação multilateral 
abundante, mas não excessiva e a proteção solar regulável. Advertia-se que o volume da 
sala de aula deveria variar de acordo com as matérias ensinadas, o número e idade dos 
alunos e o clima. São propostos novos parâmetros de referência para a dimensão das 
salas de aula (área, área/aluno e número de alunos), contrapondo-os com o praticado em 
Portugal. O artigo faz uma análise crítica, referindo que Portugal não respeita os principais 
parâmetros de referência internacionais (UIA 1965). 

Em Portugal, as “Normas Gerais e o Programa para as Instalações dos Liceus” (1958) 
que acompanharam o “1º Estudo de Normalização. Escolas Industriais e Comerciais” 
(1960) reforçam novamente a preferência pelo emprego de cobertura inclinada2, com 
aproveitamento do desvão, por oposição ao recurso a coberturas planas, que teria de ser 
bem justificado do ponto de vista económico e técnico. Porém nada refere sobre a eficácia 
térmica desta solução construtiva. As normas recomendam ainda o recurso a corredor 
lateral nas instalações ocupadas por aulas teóricas, com a orientação das salas a Sul e 
corredor central na zona dos laboratórios e salas de desenho, justificando a estratégia de 
orientação e do sistema de circulações com um maior conforto ambiental dos utilizadores, 
sendo que as salas de aulas teóricas devem ter orientação a Sul e salas de desenho e de 

2 Problemas de infiltrações e desgaste acelerado nas coberturas planas dos liceus do primeiro período moderno, como 
o Liceu Diogo de Gouveia, estiveram na origem desta recomendação.
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trabalhos manuais a Norte. As funções, dimensões, orientação, iluminação e acabamentos 
de todos os espaços são especificadas. Parte significativa das recomendações e exigências 
nacionais relativas ao conforto térmico derivam dos estudos e normas francesas. Estas 
Normas foram posteriormente revistas, em 1968, embora mantendo uma estrutura 
e recomendações idênticas à versão inicial “As Normas Gerais e o Programa para as 
Instalações dos Liceus” (1958).

As exigências relativas ao conforto ambiental e desempenho energético dos edifícios 
intensificaram-se significativamente após as crises do petróleo dos anos de 1970 e 80. 
As preocupações com a redução de gastos de energia levaram ao isolamento térmico 
das construções, reduzindo-se significativamente as infiltrações de ar a partir do exterior. 
Problemas de saúde associados a deficientes renovações de ar começaram então a ser 
reportados, agravados por vezes por uma deficiente manutenção dos sistemas de ar 
condicionado. Surge então legislação a regular e quantificar as necessidades de renovação 
do ar em espaços interiores, a localização das tomadas de ar no exterior e a chamar a 
atenção para o perigo de utilização de materiais e equipamentos que possuam componentes 
orgânicos voláteis.

No caso dos edifícios escolares portuguesas esses problemas não se colocaram com a 
mesma intensidade do que noutros países, pois as tecnologias e materiais construtivos 
eram ainda tradicionais e as caixilharias de fraca qualidade, mantendo-se assim um nível 
relativamente elevado de infiltrações de ar nos espaços interiores. Os principais problemas 
relativos a deficientes renovações relacionavam-se com o reduzido volume de ar por 
aluno nas salas e por muitas vezes o único meio de renovação possível ser através das 
janelas exteriores, cujo uso no Inverno implicava um dilema entre desconforto térmico e a 
saturação do ar interior.  

Em 1975, é publicado pelo Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) um 
relatório técnico dedicado ao isolamento térmico que define as exigências específicas para 
escolas, tendo em conta a diversidade de usos e espaços funcionais e respetivas exigências 
(refeitório, salas de aula, ginásios, etc.), horários de uso e densidades variáveis no uso dos 
espaços. 

Em Portugal as construções escolares são das primeiras tipologias de edifícios a ter 
referenciais específicos para exigências de comportamento térmico. Em 1979, o LNEC 
publica as “Regras de qualidade relativas ao conforto térmico dos edifícios escolares”, 
integradas no relatório do Plano de Estudos no Domínio dos Edifícios. Contrariamente 
aos documentos franceses, é um documento essencialmente prescritivo, em que não são 
apresentados conceitos e modelos de cálculo, referindo essencialmente referenciais fixos 
de temperatura para os equipamentos de aquecimento, considerando a possibilidade de 
obtenção de conforto térmico no Verão com base em ventilação natural, através do recurso 
à ventilação transversal e ao ensombramento dos envidraçados, designadamente 18ºC em 
salas de aula e espaços semelhantes, 21º em balneários e 15ºC em circulações e ginásios. O 
documento define ainda fatores solares para os envidraçados e coeficientes de transmissão 
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térmica para os principais elementos da construção. As exigências de ventilação referem-se 
a renovações de ar em litro/s/pessoa ou por área. 

A publicação CIB-W45 (do grupo W45 do Conseil International du Bâtiment) refere os 
20ºC como a temperatura desejável em termos de temperatura resultante seca e uma 
humidade relativa de 60% (referindo um mínimo permitido de 35%). A temperatura em 
qualquer local e superfície deverá estar compreendida entre 16ºC e 30ºC, à exceção 
da temperatura do piso, que não deve exceder os 27ºC. Admite-se que «por razões de 
economia» este valor não seja sempre cumprido durante um período até 5 dias/ano. O 
documento refere ainda que a velocidade do ar não deverá exceder os 0,15m/s.

A tradução deste documento do grupo de trabalho CIB-W45 pelo LNEC irá tornar-se um 
referencial importante para a execução de programas para os liceus em Portugal. Também, 
na área da iluminação, a tradução do LNEC da lista de «exigências dos utilizadores relativas a 
edifícios escolares» foi uma referência fundamental para a definição de normas e exigências 
de desempenho a incluir em cadernos de encargos para os projetos dos liceus. 

Tendo a tradução portuguesa sido publicada em 1982, já após as duas crises petrolíferas, 
o documento nacional demonstra preocupações com os consumos energéticos. Refere 
que «com a finalidade de economizar energia, os locais escolares devem dispor de 
iluminação natural». São definidos parâmetros como o fator luz dia, valor máximo de luz 
natural, espectro da luz transmitida e difundida, iluminação superficial, restituição de cores, 
armaduras, difusores, limpeza e manutenção, sistemas de controlo e sua flexibilidade. O 
documento relaciona aspetos da gestão da energia nos edifícios escolares com as exigências 
de conforto visual e da a importância das janelas também como «meio de comunicação 
visual com o exterior». Aborda também a relação entre as dimensões das janelas e 
implicações nos consumos de energia, afetando diretamente a transmissão de calor, a 
penetração da radiação solar, a ventilação e a iluminação. A pertinência e importância das 
recomendações desta publicação relativamente à gestão da iluminação é fundamentada 
com estudos de caso mais recentes, que identificam as mesmas questões sobre ganhos de 
eficiência associados a uma gestão eficiente da iluminação, e que vieram quantificar e apoiar 
as conclusões desses estudos anteriores (Lourenço, Pinheiro e Heitor 2019, 990-1010). 

No relatório do grupo de trabalho do CIB W45 de 1978, as «exigências olfativas e 
respiratórias» eram ainda abordadas de forma essencialmente qualitativa, referindo-se 
apenas que «os ocupantes ficam satisfeitos quando o ar é renovado duas vezes por hora». 
As taxas limites de gases e outras partículas aéreas nocivas são remetidas para os valores 
estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde.

No final da década de 1990, com a publicação da Diretiva Europeia sobre o Desempenho 
Energético dos Edifícios (EPBD) é feito um diagnóstico sobre os consumos energéticos em 
edifícios na Europa. No caso das escolas, os consumos de energia para aquecimento e os 
consumos de água são as principais áreas de preocupação. 
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Atualmente, as principais preocupações relativas ao conforto ambiental em escolas 
relacionam-se com a fraca qualidade do ar e os altos níveis de concentração de CO2 
(Almeida e Freitas 2016, Bakó-Biró et al. 2012, Dascalaki e Sermpetzoglou 2011) e com a 
qualidade da iluminação, que é considerando o fator com maior impacto no processo de 
aprendizagem dos alunos (Barrett et al. 2015, Edwards e Torcellini 2002, Higgins et al. 2005).

A incorporação dos principais conceitos de conforto ambiental nos liceus e escolas 
técnicas em Portugal 

O liceu Passos Manuel, inaugurado em 1911, incorpora no seu projeto várias estratégias 
associadas ao conforto ambiental. Uma primeira versão do liceu, projetada por José 
Luís Monteiro em 1882 e que não viria a ser construída, contemplava um zimbório de 
dimensões monumentais no topo das circulações verticais principais. Este zimbório, além de 
acentuar a monumentalidade pretendida para o edifício, atuava como uma grande chaminé 
de ventilação natural (Figura 1).

Na sua versão final, construída, o projeto fundiu os quatro pátios inicialmente previstos 
em dois pátios retangulares. Estes pátios são desenhados para garantir as condições de 
renovação do ar interior através da ventilação cruzada e para beneficiar as condições de 
iluminação nas áreas de circulação, favorecendo uma melhor qualidade do ar ao longo 
do dia. As salas de aula, pela sua dimensão e pé-direito (5,4m), têm um volume de ar por 
aluno superior aos valores recomendados pelos documentos de referência da época; as 
janelas têm uma dimensão generosa e um desenvolvimento vertical que favorece a eficácia 
da ventilação transversal (Figura 2). No Verão, considerando a elevada inércia térmica 
associada ao sistema construtivo (alvenaria de pedra) as temperaturas mantêm-se dentro 
do intervalo de conforto. Mas no Inverno, a diferença de temperatura entre circulações e 

Figura 1: Projecto de José Luís Monteiro para o Liceu Passos de Manuel (Alçado principal)
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salas de aula, dificulta a obtenção de temperaturas de conforto. A conceção de um sistema 
natural de ventilação apoiado em aberturas de entrada e saída de ar em paredes opostas 
das salas de aula assegura a ventilação adequada dos espaços. 

Tipologicamente, o Liceu Diogo Gouveia em Beja, construído em 1930, segue os modelos 
realizados anteriormente assentes na organização e distribuição dos diferentes espaços 
ao longo de corredores de circulação (Figura 3). A iluminação abundante dos espaços 
é concretizada através de salas de aula iluminadas por grandes envidraçados com 9m 
de vão (Figura 4), circulações com largos envidraçados ao longo da sua extensão, vãos 
maiores em espaços especiais como a sala do conselho ou as salas de estudo, e o recurso 
a tijolo de vidro (utilizado horizontalmente entre vigas, para iluminar zenitalmente o espaço 
do ginásio). A solução proposta por Cristino da Silva, composta por geometrias puras e 
coberturas planas, baseava-se no vocabulário moderno, exprimindo simultaneamente os 
requisitos pedagógicos e higiénicos para os liceus (Alegre et al. 2018, 352–3). Os primeiros 
liceus modernos introduzem pela primeira vez em escolas públicas o betão armado como 
principal material construtivo. As paredes diminuem significativamente de espessura, o 
volume de ar da sala de aula diminui com a introdução das coberturas planas, reduzindo-se 
significativamente a inércia térmica nestas novas escolas. Por outro lado, as áreas envidraçadas 
mantêm dimensões semelhantes aos primeiros liceus, sendo a iluminação natural uma das 
principais preocupações sobre o conforto ambiental. Em consequência destas alterações, 
as amplitudes térmicas aumentam significativamente nos espaços interiores. Algumas 
estratégias, focadas essencialmente na iluminação natural das salas acabam por se provar 
inadequadas no que se refere ao conforto térmico, com um sobreaquecimento das salas 
orientadas a sul.

No Liceu Padre António Vieira, concebido pelo arquiteto Ruy Athouguia e inaugurado em 

Figura 2: Galeria de acesso aos pátios; Corredor de acesso às salas de aula no primeiro piso; interior 
de uma sala de aula. 
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Figura 3: Planta do piso térreo do projecto para o Liceu Diogo Gouveia, em Beja. 

Figura 4: Fachada Principal do Liceu Diogo Beja. 
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Figura 6: As palas de sombreamento sobre os vãos de janela das salas de aula do alçado sul. 

Figura 7. Planta do piso térreo do projeto para o Liceu Padre António Vieira. Fonte: 

Figura 5: Planta do piso térreo do ante-projecto para o Liceu Padre António Vieira (1958).
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1965, optou-se por privilegiar a ventilação transversal. O corredor de acesso às salas de aula 
está orientado a Norte e as salas de aula a Sul (Figura 5). As maiores preocupações relativas 
ao conforto ambiental verificavam-se no Inverno. Como as salas de aula são orientadas a 
Sul e dispõem de estores exteriores e palas de sombreamento o sistema é eficaz no Verão 
(Figura 6). Contudo, os envidraçados originais eram constituídos por vidros simples e não 
verificavam as condições de conforto ambiental nos meses frios. Atualmente a escola foi 
reabilitada, apresentando um desempenho térmico (nas salas de aula) dentro dos padrões 
atuais de conforto (Alegre et al. 2018). 

No Liceu Rainha Dona Leonor (1956), a sua estrutura de betão armado, permite 
libertar as fachadas, sendo o alçado exterior das salas de aula constituído por um plano 
envidraçado, que se desenvolve a um metro do pavimento a toda a altura da sala. Os vãos 
são subdivididos, incorporando partes fixas, móveis de abrir e de bascular (Figura 7). É 

Figura 7: Fachada posterior e pormenor de um vão de janela das salas de aula do Liceu Rainha 
Dona Leonor. 

Figura 8: Planta do primeiro piso com o desenvolvimento das salas ao longo dos dois lados de um 
corredor central. 
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introduzido o corredor central que impede a ventilação transversal direta entre fachadas 
(Figura 8). Em alternativa são criadas pequenas aberturas na parte superior das paredes 
das salas de aula que confinam com as circulações. Posteriormente os sistemas de abertura 
destes vãos foram sendo removidos, impedindo a ventilação transversal das salas de aula.

O projeto do Liceu Dom Pedro V (1966) com a adoção de um novo modelo de distribuição 
funcional assente em pavilhões, organiza as salas de aula em redor de um átrio, fazendo-se 
o acesso às salas através de galerias (Figura 10). O átrio central recebia iluminação natural 
zenital e permitia uma ventilação transversal (Figura 9).

Figura 9: Vista do átrio central de acesso às salas, dispostas em meios pisos. 

Figura 10: Plantas dos pavilhões. As salas de aula dispõem-se em redor de um átrio central (1966).
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A tipologia pavilhonar e as soluções construtivas e materiais preconizadas reduzem a 
massa e, consequentemente, a inércia térmica. As salas de aula, agora organizadas em redor 
de átrios interiores, passam a estar orientadas a vários pontos cardeais, aumentando a 
amplitude térmica entre as salas orientadas a diferentes quadrantes (Figura 11 a)). Nos 
modelos pavilhonares assiste-se também a uma redução significativa da dimensão dos vãos 
de janela, levando a uma redução da iluminação natural no interior. A Figura11 b) apresenta 
a simulação da distribuição da iluminação natural numa sala de aula. 

Comparando as diferentes dimensões das salas de aula, representativas das principais épocas 
construtivas do liceu ao longo do século XX em Portugal, com as prescritas nas normas 
aplicadas à data da construção de cada escola (Tabela 1), verifica-se que a área de referência 
imposta nos planos ou normas vigentes diminui ao longo dos anos, reduzindo-se em cerca 
de 24% (12m2) entre 1930 e 1968, embora nos liceus projetados na década de 1960 
apresentem áreas significativamente maiores do que as prescritas no plano (cerca de mais 
10m2). O volume reduz-se em cerca de 34%, enquanto o número de alunos (lotação) se 
mantém relativamente estável ao longo dos anos dos anos, o que significa uma diminuição 
do volume de ar disponível por aluno. Relativamente ao pé-direito livre verifica-se também 
uma redução significativa ao longo do século XX, dos 5,4m do liceu Passos Manuel até aos 
3,2m do liceu D. Pedro V. Apesar do valor de referência para o pé-direito reduzir apenas 
13%, os valores reais das escolas reduziram em média 38% entre os primeiros e os últimos 
liceus construídos na segunda metade do século XX. 

A Figura 12 apresenta as plantas e cortes das salas de aula tipo de cada um dos liceus 
analisados, onde se pode verificar a proporção entre comprimento e largura, a relação 

Figura 11: a) Registo de temperaturas medidas nas salas de aula de um pavilhão no mês de junho.  
b) Medições de iluminação natural, em lux numa sala de aula (orientada a sul).

a) b)
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entre a área envidraçada e área de pavimento e profundidade da sala. Estas dimensões estão 
relacionadas com o conforto ambiental e foram consideradas determinantes no processo 
de aprendizagem em vários relatórios sobre educação (Barrett et al. 2015, OCDE 2014). 

As exigências de dimensionamento ao longo dos vários planos relacionam-se quer com 
dinâmicas e práticas pedagógicas quer com questões de conforto ambiental, principalmente 
associadas ao volume de ar disponível na sala e à qualidade da iluminação. Também no que 
se refere ao conforto visual a intensidade da luz natural é muito heterogénea nas salas de 
aula, com as áreas mais afastadas da fachada a não atingir os valores mínimos de referência  
em determinadas alturas do dia.

Considerações Finais

As exigências regulamentares atuais relativas a conforto ambiental resultam maioritariamente 
de estudos efetuados em laboratório e de simulações de modelos. Estes estudos são 
maioritariamente desenvolvidos em países do Centro e Norte da Europa, sendo depois 
transpostos para normas Europeias e adaptadas por outros países, nomeadamente do sul 
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Liceu Passos Manuel 7,40 8,30 5,40 61,42 1,54 331,67 8,29 40
Liceu Camões 9 6,25 5 63 239,40

Bases para a Construção de 
LiCeus 
Condições gerais (1930)

3,80 63,00 239,40 6,84 35

Liceu Diogo de Gouveia 9,80 6,30 4,30 61,74 1,76 265,48 7,59 35
pLano de 1938 
LiCeus estado noVo

9,00 6,00 3,40 54,00 183,60 5,25 35

normas para as instaLações 
dos LiCeus (1958) 7,80 6,80 3,30 53,04 175,03 -

Liceu Rainha Dona Leonor 8,15 6,48 3,30 52,81 1,47 174,28 4,84 36
Liceu Padre António Vieira 7,80 6,85 3,30 53,43 1,48 176,32 4,90 36

Liceu Dom Pedro V 7,42 7,77 3,20 57,65 1,44 184,49 4,61 40

Tabela 1: Comparação entre as dimensões reais dos casos de estudo com os valores normativos de 
referência e a sua evolução ao longo do século XX.
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Figura 12: Planta e Corte de uma sala de aula das escolas apresentadas

Liceu Passos de Manuel Liceu Camões

Liceu Diogo de Gouveia Liceu Rainha Dona Leonor

Liceu Padre António Vieira Liceu D. Pedro V

da Europa. Assim, os valores de referência adotados encontram-se desajustados face a 
outros contextos geográficos e culturais. Nesse sentido, é relevante referenciar trabalhos 
de investigação que procuram estudar os edifícios em utilização no contexto nacional e 
a perceção direta dos seus utilizadores, como é o caso de trabalhos desenvolvidos no 
LNEC e em diversas universidades Portuguesas (Guedes, Matias e Santos 2009, Barbosa, 
Vicente e Santos 2015, Lourenço, Pinheiro e Heitor 2019), que procuram compreender as 
necessidades e perceção de conforto por parte dos utilizadores, bem como compreender 
os seus impactos nos consumos de recursos, em particular no desempenho energético e 
consumos de água. 

A sala de aula tem permanecido o elemento base da organização espacial do edifício 
escolar e o principal espaço de suporte às dinâmicas de aprendizagem. 

Ao longo do período em análise verifica-se que a sala de aula é o espaço funcional sobre 
o qual recaem a maioria das exigências de conforto ambiental. Da análise morfológica das 
escolas e da medição de temperatura em vários espaços conclui-se que as estratégias 
de desenho e consequentes relações entre áreas de circulação e salas de aula são 

0 5 10 15 20m
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preponderante para o conforto ambiental. 

Verifica-se ainda que, apesar das suas dimensões se terem alterado com base nas 
modificações da lotação e nos diferentes rácios preconizados em diversos momentos entre 
área e aluno, a sua configuração manteve-se sempre de base paralelepipédica regular, com 
iluminação e ventilação natural num dos planos verticais e eventualmente com aberturas 
de menor dimensão também para o espaço de circulação adjacente, no plano oposto, mas 
que raramente são colocadas em uso.

Nos planos de 1958 e de 1968 a redução de área e de pé-direito tem objetivos de redução 
de custos de construção. Após a extinção dos liceus, e já no âmbito do pós-25 de Abril, 
com as escolas secundárias, as “exigências em espaço escolares”, traduzidas pelo LNEC, 
propõem um pé-direito de 2,70m para espaços com mais de 20 alunos e de 3,00m para 
espaços com mais de 60 alunos. 

A qualidade do ar interior tornou-se mais recentemente um tema de maior destaque 
na investigação científica sobre conforto ambiental em escolas, após a apresentação de 
evidências que relacionam o desempenho académico dos alunos com a qualidade do ar 
nas salas de aula (Bakó-Biró et al. 2012). As exigências de renovações do ar atuais têm 
levado à adoção de sistemas mecânicos de ventilação em escolas reabilitadas. No entanto, 
a implementação de sistemas híbrido de ventilação natural e mecânica (admissão de ar por 
grelhas na fachada e extração mecânica para os espaços de circulação) teve um melhor 
desempenho (Almeida e Freitas 2014) . Deste modo, considerando o interesse óbvio no 
recurso sempre que possível a estratégias passivas, o volume de ar disponível na sala de aula 
e a capacidade de garantir ventilação transversal mantêm-se como fatores críticos para a 
qualidade ambiental nas escolas. 

Porém, outro estudo revelou que a comunidade escolar não reconhece ainda a qualidade do 
ar interior - nomeadamente a concentração de CO2 e a potencial existência de Compostos 
Orgânicos Voláteis (COV’s) perigosos na sala de aula - como fatores de conforto ambiental 
(Lourenço, Pinheiro e Heitor 2014).

Considerando as dimensões de sala de aula das escolas mais recentes e um número 
médio de 30 alunos por sala, obtém-se um volume médio de ar por utilizador de 4,5m3. 
Se não forem adotadas estratégias de ventilação durante as aulas (uma prática muitas 
vezes observada durante o Inverno nas escolas), em cerca de 30 minutos serão atingidas 
concentrações próximas do limite máximo de 1250ppm Em Portugal o atual limite máximo 
de concentração de CO2 são 1250ppm, sendo que, em média, a duração das aulas é de 45 
a 90 minutos.

Embora a maioria das escolas apresentadas tenham sido desenhadas com uma perspetiva 
de possibilidade de ventilação transversal, esta nem sempre é promovida pelos utilizadores, 
nem pelos técnicos responsáveis pela sua gestão, manutenção ou remodelação, tendo por 
vezes as janelas originais sido substituídas por panos de vidro fixo. O estudo da abertura de 
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vãos para as áreas de circulação poderá ser uma estratégia simples de melhorar as condições 
ambientais da sala de aula, quer ao nível de qualidade do ar, quer de iluminação. Contudo, 
os utilizadores têm agora que atuar sobre sistemas complexos, cujo funcionamento muitas 
vezes não compreendem e que demonstraram dificuldade na gestão eficiente dos sistemas 
de climatização e ventilação (Lourenço, Pinheiro e Heitor 2014).

O desenho e a implantação da escola devem estar conectados com a comunidade, 
integrando a escola na sua envolvente e no lugar. Deve haver uma perceção de continuidade 
entre o espaço público e o espaço da escola, criando-se relações entre interior e exterior, 
para que se mantenha uma relação com a comunidade e com o ambiente construído 
e natural. A sustentabilidade da escola relaciona-se com a capacidade de estruturar 
os espaços físicos para dar resposta às necessidades dos utilizadores, garantindo a sua 
segurança e saúde, contribuindo para aumentar a qualidade do ensino, bem como para 
promover a responsabilidade ambiental e social, numa perspetiva de longo prazo. Para esse 
efeito os utilizadores finais deverão receber formação que lhes permita uma gestão diária 
responsável e sustentável das suas condições de conforto.
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Figura I: Escola Industrial e Comercial de Braga
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Edifício Escolar para o Ensino Secundário:  
Evolução dos Sistemas Construtivos e Estruturais

António Sousa Gago, Jorge Proença e Teresa Heitor

1. Introdução

Do ponto de vista construtivo, a evolução da construção de edifícios escolares no século XX 
foi marcada pela introdução de novos materiais, o aço e o betão armado, que substituíram, 
progressivamente, os materiais tradicionais madeira e alvenaria. 

Antes do uso do betão armado e do aço, o sistema estrutural dos edifícios baseava-se 
em elementos verticais, paredes e pilares/colunas, em alvenaria de pedra, ou de tijolo, 
e elementos horizontais, vigas e pavimentos, em madeira. Em certos casos, para vencer 
vãos reduzidos, em alternativa a elementos horizontais em madeira, recorria-se a arcos de 
alvenaria.

Os novos materiais, com maior resistência, rigidez e durabilidade que a madeira e com 
significativa resistência à tração, contrariamente à reduzida resistência das alvenarias, 
permitiram a execução de elementos estruturais lineares de dimensões muito superiores 
aquelas que era possível executar até então. Assim, passou a ser possível executar estruturas 
mais esbeltas, com vãos maiores, menos deformáveis, com maior resistência e mais duráveis, 
o que veio a revolucionar os hábitos construtivos e a conceção dos edifícios.

Na fase inicial da introdução do betão armado e do aço estrutural na construção civil, 
coincidente com a execução dos primeiros edifícios liceais, esses materiais foram 
empregues, sobretudo em pavimentos e coberturas, simultaneamente com a utilização 
das técnicas construtivas tradicionais, baseadas em elementos estruturais verticais em 
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alvenaria. Nas décadas seguintes os novos materiais, em especial o betão armado, foram 
ganhando importância e no final da década de 1950 as alvenarias estruturais já tinham 
sido abandonadas e substituídas por sistemas de elementos lineares verticais (pilares) e 
horizontais (vigas). A partir dessa época as estruturas dos edifícios, sobretudo dos edifícios 
de maior importância, como era o caso das escolas para o ensino secundário, passaram a 
ser reticuladas, com vigas e pilares, suportando os pavimentos, também, integralmente em 
betão armado.

Tal como nas técnicas construtivas, os princípios de conceção e projeto das estruturas 
em betão armado evoluíram desde a fase de experimentação do início do século XX, 
por uma fase de consolidação dos métodos de dimensionamento, com o Regulamento 
de Betão Armado, de 1935, até ao início da década de 1960, data da publicação dos 
primeiros regulamentos para análise estrutural. O Regulamento de Segurança das 
Construções Contra os Sismos1 (RSCCS), de 1958, e o Regulamento de Solicitações em 
Edifícios e Pontes2 (RSEP), de 1961, deram origem a maiores exigências de conceção e 
dimensionamento estrutural, nomeadamente através da consideração da ação sísmica que 
não era habitualmente considerada até então.

No início da década de 1980 os regulamentos da década de 1960 (e anteriores) foram 
substituídos  por novos, sendo de referir o Regulamento de Segurança e Acções em 
Estruturas de Edifícios e Pontes3 (RSAEEP), publicado em 1983, que refletia o conhecimento 
mais atualizado sobre sismicidade e comportamento sísmico de edifícios. Essa série de 
novos regulamentos estruturais, o RSAEEP, o Regulamento de Estruturas de Betão Armado 
e Pré-Esforçado4 (REBAP) e o Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios5 (REAE), 
vigoraram até aos dias de hoje e só atualmente se encontram em fase de substituição 
pelos Eurocódigos estruturais. Com os novos regulamentos da década de 1980 e com a 
utilização de novas ferramentas de análise e de dimensionamento estrutural, potenciadas 
pela utilização de meios computacionais, o dimensionamento de estruturas entrou numa 
nova fase que possibilitou novas soluções arquitetónicas.

Assim, tendo em conta as várias fases de construção dos edifícios escolares, a evolução dos 
métodos construtivos e a publicação dos regulamentos estruturais, que muito influenciaram 
a conceção estrutural e arquitectónica, os edifícios das escolas secundárias construídos no 
período considerado no projeto de investigação, entre o final do século XIX e o final da 
década de 1960 podem agrupar-se nos seguintes sete grupos:

1 Decreto-Lei nº 41658 de 31 de Maio.
2 Decreto-Lei nº 44041 de 18 de Novembro.
3 Decreto-Lei nº 235/83 de 31 de Maio.
4 Decreto-Lei n.º 349-C/83 de 30 de Julho.
5 Decreto-Lei n.º 211/86 de 31 de Julho.
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a) Edifícios com pavimentos em madeira e paredes portantes de alvenaria, 
construídos entre o final do século XIX e a década de 1930;

b) Edifícios com pavimentos em betão armado e paredes portantes de alvenaria, 
construídos entre 1930 e o fim da década de 1950;

c) Edifícios dos primórdios do uso generalizado do betão armado, anteriores à 
regulamentação sísmica, construídos entre 1950 e o início da década de 1960;

d) Edifícios integralmente de betão armado, posteriores à entrada em vigor do 
RSCCS de 1958, e anteriores à do RSAEEP e REBAP de 1983;

e) Edifícios integralmente de betão armado, posteriores à entrada em vigor do 
RSAEEP e REBAP de 1983.

Acresce a essa listagem de edifícios, os edifícios construídos na década de 1970 por métodos 
industrializados (pré-fabricados, de betão armado ou aço) que não são aqui referidos.

De referir que do parque escolar destinado ao ensino secundário público em Portugal 
continental cerca de 23% dos edifícios foram construídos até ao final da década de 1960, 
portanto no período em analise no projeto, sendo que cerca de 46% foram construídos na 
década de 1980, das quais uma parte significativa terá sido construída replicando o modelo 
designado por “4º Estudo Normalizado”, descrito no ponto 2.4.

2. Os Edifícios Escolares para o Ensino Secundário

2.1 Edifícios com pavimentos em madeira e paredes portantes de alvenaria

A construção dos primeiros liceus é iniciada no final do século XIX, com o projeto do Liceu 
Central de Lisboa, posteriormente designado Liceu de Passos Manuel, da autoria de José 
Luiz Monteiro (1882), posteriormente alterado por Raphael da Silva Castro (em 1888) e 
por Rosendo Carvalheira (em 1896 e 1907) e prosseguida com os liceus Camões (1907-
1909), Pedro Nunes (1908-1911) e Maria Amália Vaz de Carvalho6 (1915-1934), em Lisboa 
e da autoria do arquiteto Miguel Ventura Terra, os liceus Alexandre Herculano (1914-1931) 
e Rodrigues de Freitas (1918-1933), no Porto, da autoria do arquiteto José Marques da Silva. 

O contacto destes arquitetos com os princípios compositivos e racionalistas da École 
Nationale de Beaux-Arts, em Paris, bem como a convivência profissional com arquitetos 
franceses seus contemporâneos, familiarizam-nos com novos matérias e técnicas, 
como o betão armado e aço estrutural na construção civil. A conceção destes edifícios 
acompanhou a época de transição que caracterizou o início do século em Portugal, em 
que os valores tradicionais da arquitectura são confrontados com os novos desafios 

6 A construção do Liceu Feminino de Maria Amália Vaz de Carvalho, com projeto do arquiteto Miguel Ventura Terra, 
iniciou-se em 1915 e foi interrompida em 1921. Em 1929, já com a Junta Administrativa para o Empréstimo do Ensino 
Secundário, retomou-se a construção que se concluiu em 1934, incorporando adaptações propostas pelo arquiteto 
António Couto.
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trazidos pela industrialização e mecanização do sector construtivo. Elementos metálicos, 
perfis em aço, abobadilhas cerâmicas e tijolos furados substituem gradualmente as soluções 
mais tradicionais de alvenaria em pedra e madeira. Já as soluções em betão armado são 
encaradas com alguma resistência, muito embora se tenham desenvolvido alguns estudos 
experimentais, como as duas soluções estruturais em betão desenvolvidas para o Liceu 
Passos Manuel em 1908, alteradas posteriormente para soluções mais tradicionais com 
elementos metálicos (Appleton e Ribeiro 2011, 111). A opção pelos novos materiais e 
correspondentes processos construtivos, mais rápidos e económicos, foi desde o início uma 
opção da Direcção Técnica das Construções Escolares, como reflecte o parecer de 1902, 
emitido por uma comissão especializada (Guerreiro 1903, 144).7

Nestas primeiras aplicações, os elementos estruturais realizados com os novos materiais 
foram empregues conjuntamente com as técnicas e os materiais tradicionais, seguindo, com 
excepção das coberturas dos ginásios, critérios de conceção próximos dos tradicionais. 
Genericamente, as estruturas destes edifícios são constituídas por paredes periféricas 
e interiores, em alvenaria de pedra e de tijolo maciço, que suportam os pavimentos e 
cobertura. As paredes exteriores, em alvenaria de pedra, são muito robustas, com espessuras 
que podem atingir 1.10m nas suas fundações, e variáveis em altura, entre 0.80-0.90m e 

7 A comissão era constituída, entre outros, pelo Inspector-geral de Saúde Pública, Ricardo Jorge, pelos Inspectores 
Sanitários Escolares, António de Almeida Dias e Costa Sacadura, e pelos arquitetos Rosendo Carvalheira, das Obras 
Públicas, e Adães Bermudes, Director das Construções Escolares.

Figura 1: Liceu Central de Pedro Nunes - Fachada Principal, 1928.
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0.60-0.70m. As paredes interiores, na maioria dos casos em alvenaria de tijolo, são menos 
robustas, com espessuras máximas que usualmente não ultrapassam 0.30 a 0.40m.

As estruturas dos pavimentos são constituídas por vigamentos de madeira, revestidos por 
soalho de madeira, exceto nos pisos térreos, corredores, galerias e zonas húmidas, em 
que se optou, em geral, por perfis metálicos e abobadilhas cerâmicas, com enchimentos 
constituídos por argamassas de areia, cal e pozolana. Os elementos lineares dos pavimentos, 
vigas de madeira e perfis metálicos, apoiam-se diretamente nas estruturas de alvenaria, ou 
em vigas metálicas intermédias, usualmente designadas por vigas-mestras, que, por sua vez, 
se apoiam nas paredes de alvenaria.

As coberturas dos edifícios, revestidas a telha, são constituídas por ripados e vigamentos de 
madeira que se apoiam em asnas metálicas, ou directamente sobre paredes de alvenaria. 
Constituem excepção as coberturas dos ginásios, espaços que o movimento higienista da 
época ditou como centrais na estrutura espacial dos liceus para a prática da educação física. 
A utilização de estruturas muito ligeiras apoiadas em asnas metálicas permitiam vencer o 
vão entre as fachada do edifícios, bem como a construção de galerias no piso superior, 
sem apoios intermédios. Esta solução era já corrente a nível internacional, sobretudo, após 
a exposição de Paris 1878 (Appleton e Ribeiro 2011). A expressão plástica deste sistema 
construtivo metálico é, também, explorada nas galerias exteriores dos pátios do Liceu 
de Camões por Ventura Terra, respondendo, deste modo, aos requisitos de ventilação e 

Figura 2: Liceu de Maria Amália Vaz de Carvalho, Lisboa. 
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iluminação natural da época. Este liceu é, aliás, considerado como modelo para o desenho 
e construção de edifícios secundários em Portugal, cuja construção decorreu em menos 
de dois anos, entre Janeiro de 1907 e Outubro de 1909 (Almeida 1982, Silva 1997, Moniz 
2002). Outros novos materiais produzidos industrialmente, como elementos metálicos, 
mosaicos hidráulicos, azulejos e marmorite, contribuíam também para a garantia de um 
ambiente mais higiénico e seguro.

De referir ainda que, não obstante o sistema estrutural vertical ser constituído por paredes 
de alvenaria, em certas circunstâncias alguns alinhamentos são interrompidos apoiando-se, 
nesses casos, as paredes em perfis metálicos. As fundações destes edifícios são directas ou 
por poços preenchidos com alvenaria e unidos por arcos de alvenaria.

2.2 Edifícios com pavimentos em betão armado e paredes portantes de alvenaria

Esta tipologia cobre os edifícios construídos sob responsabilidade de Junta Administrativa 
para o Empréstimo do Ensino Secundário (JAEES), criada em 1928 no Ministério da 
Instrução Pública (MIP), substituída em 1934 pela Junta das Construções para o Ensino 
Técnico e Secundário (JCETS) no Ministério das Obras Públicas e Comunicações (MOPC), 
construídos entre o início década de 1930 e o final da década de 1950.

Em 1930 a JAEES lançou um conjunto de concursos públicos para a construção de novos 
liceus, em Beja, Lamego e Coimbra, e encomendou ao arquiteto Carlos Ramos o projeto 
para o Liceu de D Filipa de Lencastre, em Lisboa. Os liceus construídos na sequência desses 
concursos, nomeadamente o Liceu de Diogo Gouveia (1930-1934), em Beja, do arquiteto 
Cristino da Silva, o Liceu de Latino Coelho (1930-1936), em Lamego, do arquiteto Cottinelli 
Telmo e o Liceu de D. João III (1930-1936), em Coimbra, dos arquitetos Carlos Ramos, 
Adelino Nunes e Jorge Segurado, foram inaugurados em 1936 e 1937. O projeto inicial do 
arquiteto Carlos Ramos para o Liceu de D. Filipa de Lencastre não foi executado, vindo a ser 
construído o atual edifício (1932-1940) segundo um projeto do arquiteto Jorge Segurado. 

O emprego do novo material betão armado nos pavimentos permitiu a realização de novas 
soluções formais, espaciais e funcionais veiculados a uma linguagem do movimento moderno: 
volumes puros e geométricos, funcionalmente autónomos, de acabamento uniforme 
(rebocados e pintados) e sem elementos decorativos. A integração de novos materiais 
como a pedra, elementos cromados e azulejos garantiam as condições higiénicas requeridas 
para o espaço escolar. No entanto, a deficiente construção e a inadequada solução destes 
liceus (infiltrações, excessiva exposição solar) denuncia a falta de conhecimento técnico da 
construção associada ao betão armado que dava os seus primeiros passos em Portugal.

Com a extinção da JAEES em 1934 e criação da JCETS os projetos dos liceus passaram a 
ser maioritariamente desenvolvidos pelo corpo técnico da JCETS, como é o caso dos liceus 
D. João de Castro e Gil Vicente, em Lisboa, Carolina Michaelis, no Porto, Infanta D Maria, em 
Coimbra, Sá da Bandeira, em Santarém, João de Deus, em Faro, Nuno Álvares, em Castelo 



185

Figura 3: Liceu de D. João de Castro.

Figura 4, Figura 5 e Figura 6: Liceu de Sá da Bandeira, Santarém - elementos horizontais (lajes e 
vigas) em betão armado e elementos verticais em alvenaria.

Figura 7: Liceu de D. Filipa de Lancastre - elementos horizontais lajes e vigas em betão armado.
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Branco, Gonçalo Velho, em Viana do Castelo, Alves Martins, em Viseu, Bocage, em Setúbal, 
José Estevão, em Aveiro, Sebastião e Silva, em Oeiras, Eça de Queiroz, na Póvoa do Varzim 
e a conclusão dos liceus D. Filipa de Lencastre e Maria Amália Vaz de Carvalho, em Lisboa, 
e Alexandre Herculano, no Porto. A expressão moderna nos liceus construídos na década 
de 1930 é abandonada e substituída por uma linguagem oficial que expressa os valores 
nacionalistas do regime ditatorial do Estado Novo. Do ponto de vista estrutural, a solução 
mantém-se, pavimentos de betão armado e paredes portantes de alvenaria, cobertas agora 
por elementos de pedra decorativos que valorizam a fachada principal. As coberturas 
planas são substituídas por coberturas tradicionais revestidas a telha.

Do ponto de vista arquitectónico, são edifícios com configurações lineares, constituídos por 
vários corpos agregados entre si, aparentando tratar-se de um edifício único. Predomina 
a disposição de “corredor lateral”, em que os corpos lineares, geralmente de dois ou três 
pisos, são constituídos por um corredor longitudinal que serve uma banda de salas de aula. 
Normalmente o posicionamento dos corredores e das salas é repetido de piso para piso, 
excepto quando existem pátios ou átrios nos pisos térreos.

Nestes edifícios, a estrutura resistente é maioritariamente constituída por paredes portantes 
de alvenaria de pedra (as exteriores, com uma espessura superior a 0.60m), de alvenaria 
de tijolos cerâmicos ou de blocos de betão (as interiores, menos espessas, com espessuras 
de 0.25 a 0.30m), que suportam lajes de betão armado (geralmente aligeiradas e armadas 
unidireccionalmente) e vigas de betão armado. As escadas são, também, em betão armado, 
mas maciças. 

Nas zonas em que se pretendia um espaço desimpedido, tipicamente nos átrios de entrada 
e recreios cobertos, é comum a existência de sub-estruturas de betão armado constituídas 
por grelhas de vigas de betão armado (principais e secundárias) que, apoiadas em pilares, 
suportam o pavimento superior. Muitas vezes, sobre algumas dessas vigas de betão armado 
desenvolvem-se paredes portantes em alvenaria que apoiam as lajes dos pisos superiores 
e a esteira. 

A cobertura destes edifícios é revestida a telha, utilizando-se estruturas de madeira para seu 
suporte. Nos casos onde existe laje de esteira (a maior parte das vezes com vigas invertidas 
em betão armado) essas estruturas apoiam-se directamente sobre a laje (ou sobre as vigas). 
Quando a laje de esteira é inexistente, a estrutura da cobertura é usualmente constituída 
por asnas, metálicas ou de madeira, que se apoiam nas paredes externas do edifício.

2.3 Edifícios de Betão Armado anteriores à entrada em vigor da Regulamentação Sísmica 
de 1958

Esta tipologia refere-se aos edifícios ainda construídos pela JCETS, cuja estrutura foi 
integralmente realizada em betão armado (lajes, vigas/lintéis e pilares/colunas), mas cujo 
dimensionamento foi realizado sem qualquer tipo de verificação sísmica. Corresponde a 
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um número relativamente reduzido de edifícios escolares, uma vez que a generalização do 
uso de estruturas integralmente em betão armado verificou-se no decorrer da década de 
1950 e foi ainda nessa década, em 1958, que foi publicado o primeiro regulamento para a 
verificação da segurança aos sismos. 

Do ponto de vista da configuração arquitectónica mantém-se o conceito de edifício único 
(com exceção, quando existente, do corpo onde se localizavam o refeitório, a cozinha, os 
balneários e o ginásio, ou outros edifícios agregados, ou isolados), com uma configuração 
linear e uma disposição de “corredor lateral” ou de “corredor central”. No primeiro caso a 
disposição é semelhante à da tipologia construtiva anterior, com estrutura em alvenaria, e, 
no segundo, o corredor desenvolve-se com bandas de salas de aula de cada lado.

O sistema estrutural dos edifícios que formam o corpo principal destinado a salas de aula 
e serviços administrativos é, geralmente, constituído por uma estrutura reticulada de vigas 
e pilares em betão armado, com pórticos longitudinais de fachada e de corredor que 
suportam as lajes e as respetivas cargas. Na direcção transversal do edifício não existem, em 
geral, vigas, sendo a ligação transversal entre pórticos longitudinais garantida apenas pelas 
lajes em betão armado. As lajes de piso são, em geral, aligeiradas nas zonas das salas de 
aula e maciças nos corredores. Os edifícios são fraccionados longitudinalmente em corpos 
de 15 a 25m de comprimento, separados por juntas de dilatação de reduzida espessura 
(tipicamente 1 a 2cm). As coberturas são inclinadas, revestidas a telha e apoiam-se em 
pórticos de betão armado que se desenvolvem no prolongamento dos pórticos inferiores, 
ou em asnas pré-fabricadas de betão armado que se apoiam nesses pórticos inferiores. 
Nessas estruturas reticuladas em betão armado identifica-se, com alguma frequência, 
situações de pilares apoiados em vigas, nomeadamente quando ocorrem variações na 
disposição dos espaços de piso para piso.

O dimensionamento dos pilares foi realizado considerando-os apenas sujeitos à compressão 
simples, sem consideração dos efeitos dos momentos flectores. As armaduras em aço das 
vigas e pilares são lisas, com uma pormenorização deficiente e reduzida densidade de 
estribos, o que indicia uma reduzida ductilidade estrutural.

Nas fachadas e nas paredes longitudinais interiores, a solução encontrada para iluminação e 
ventilação das salas de aula e dos corredores baseia-se em janelas contínuas, só interrompidas 
pelos pilares, nas partes superiores das paredes, e muros nas suas partes inferiores. Essa 
disposição das alvenarias trava lateralmente os pilares na parte inferior da sua altura e 
mantém-nos livres na sua extremidade superior. Tal disposição poderá propiciar, no caso de 
ocorrência de sismo, o efeito de coluna curta. 

No que diz respeito ao comportamento sísmico dos edifícios, há ainda a referir situações 
em que a disposição das alvenarias induz efeitos de irregularidade em planta por estarem 
assimetricamente distribuídas, ou em altura, por apresentarem pisos total ou parcialmente 
vazados.
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2.4 Edifícios de betão armado posteriores à entrada em vigor da Regulamentação Sísmica 
de 1958, mas anteriores ao RSAEEP de 1983

O programa de construção escolar e os modelos de construção em massa de edifícios 
escolares desenvolvidos em Inglaterra no período do pós-guerra, influenciaram a conceção 
dos programas portugueses para responder à necessidade de construção em massa de 
edifícios escolares, observada a partir de meados da década de 60. 

No desenvolvimento dos programas britânicos e dos respetivos projetos de edifícios 
escolares, constituíram-se grupos de trabalho que interpretaram as novas condicionantes 
pedagógicas e estabeleceram critérios para um rigoroso controle de custos. A conceção, 
muito ligada, naturalmente, à fase de produção, recorreu à investigação de novas soluções 
arquitectónicas e construtivas apoiadas na pré-fabricação e racionalização dos componentes 
da construção.

O caso inglês distingue-se pelo desenvolvimento tecnológico construtivo que propôs, 
apoiado na pré-fabricação dos componentes dos elementos da construção, desenvolvendo 
um sistema construtivo modular. As múltiplas hipóteses de montagem destes componentes 
possibilitaram a conceção de diferentes edifícios destinados ao ensino. Paralelamente, 
desenvolveu-se um conjunto de regras, destinado aos edifícios construídos tradicionalmente, 
para a racionalização do seu processo de construção (disciplina dimensional dos materiais 
aplicados, normalização dos seus componentes, componentes limitados e estandardizados). 

A experiência de construção massificada de edifícios escolares desenvolvida em Inglaterra 
no pós-guerra tornara-se uma referência, pela forma como conciliara soluções arquitetónicas 
de grande eficácia construtiva e económica, apoiadas na pré-fabricação e na racionalização 
da construção, com as exigências pedagógicas emergentes. A cooperação internacional 
com entidades intergovernamentais permitiu a partilha de experiências com grupo de 
trabalho responsáveis pela construção escolar em diferentes países e com entidades como 
a OECD Development Section, Building Research Station ou a CLASP Consortium (Alegre 
e Heitor 2013).

Em Portugal, onde o processo de construção assentou na construção tradicional, os estudos 
basearam-se nas experiências inglesas relativas à racionalização, adoptando os mesmos 
princípios de estandardização e normalização dos componentes da construção. O caso 
português opõe-se à experiência inglesa, por propor um projeto-tipo a ser implantado em 
diferentes regiões do território nacional (Saint 1987, Alegre e Heitor 2013).

Neste período os edifícios escolares que faziam parte da rede escolar com ensino secundário 
eram os então designados “Liceus”, “Escolas Técnicas” e “Escolas Preparatórias”, projectados 
na JCETS até 1969 e, após esta data, na Direcção-Geral de Construções Escolares (DGCE) 
na tutela do Ministério das Obras Públicas, e posteriormente na Direcção Geral de 
Equipamentos Escolares (DGEE) já sob a tutela do Ministério da Educação. 
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Verificou-se alguma diversidade de projetos que refletiam as transformações ocorridas nos 
modos de conceção e de construção dos edifícios escolares. Visando uma maior racionalidade, 
celeridade e economia do processo, foram seguidas estratégias de normalização baseadas 
na figura de projeto-tipo, nomeadamente: o “1º Projeto Normalizado destinado a escolas 
industriais e comerciais”, também designado por “Projeto Mercúrio” (1960); o “2º Projeto 
Normalizado destinado aos liceus de Cascais e de Vila Nova de Gaia” (1964), o “3º 
Projeto Normalizado destinado a escolas industriais e comerciais” (1964) e o “4º Projeto 
Normalizado destinado aos liceus D. Pedro V, Lisboa, e Garcia da Orta, Porto” (1968); o 
“Estudo Normalizado aplicado à Escola Preparatória do Ensino Secundário” (1968); e o 
“Estudo Normalizado dos Liceus-tipo” (1968) então designado por “base liceal”. Os 1º a 
4º projetos normalizados seriam, posteriormente, uniformizados dando origem ao projeto 
designado por “base técnica”; 

Foi ainda elaborado o Estudo Base para a Elaboração dos Projetos de Execução de 
Instalações para Escolas Preparatórias e Secundárias (EPI-2 – 1976-77) que deu origem ao 
projeto-tipo “3x3”, recorrendo-se a aplicação de componentes modulares pré-fabricadas e 
a sistemas de construção industrializada. 

A partir do final da década de 1960, satisfazendo o crescente aumento da população 
escolar e a necessidade de expansão da rede escolar, a solução de construção pavilhonar, 
já iniciada com os 2.º e 4.º Projetos Normalizados, ganha definitivamente importância. Nas 
décadas seguintes, as soluções tipo “base liceal”, “base técnica” e “3x3” são reproduzidas 
continuadamente em várias zonas do País, estruturadas a partir de um conjunto de blocos 
autónomos, ligados por galerias exteriores cobertas, o que permitiu a adaptação do edifício 
a diferentes situações.

Paralelamente, foram executados alguns projetos especiais, destacando-se as escolas 
secundárias José Gomes Ferreira, em Lisboa, projetada pelo arquiteto Raul Hestnes Ferreira 
(1974-80), Professor Herculano de Carvalho, em Lisboa, projetada pelo arquiteto Manuel 
Tainha (1972-1984) e Padre António de Macedo, em Vila Nova de Santo André, projetada 
pelos arquitetos Maria do Carmo Matos e José Maria Torre do Vale (1978).

2.5 O “1º Projeto Normalizado destinado a escolas industriais e comerciais” (“Projeto 
Mercúrio”) (1960)

O “1º Projeto Normalizado destinado a escolas industriais e comerciais”, também designado 
por “Projeto Mercúrio” (1960) foi desenvolvido pelos técnicos da JCTES tendo como base 
um edifício principal de configuração linear com vários corpos agregados. O edifício tem a 
disposição de “corredor central”, destinado a espaços lectivos e administrativos, articulado, 
diretamente, ou por meio de uma galeria coberta, a um corpo secundário de dois pisos. 
Nesse corpo o ginásio ocupa o piso superior e o piso inferior acomoda o refeitório, a 
cozinha e os balneários.
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Os corpos que constituem o edifício principal apresentam um desenvolvimento longitudinal 
de três a sete vãos, separados por juntas de dilatação com cerca de 2cm de espessura. Na 
generalidade dos casos, os corpos exibem dois pisos elevados, laje de esteira e cobertura 
inclinada. Os princípios de economia de custos da solução apoiam-se numa rigorosa métrica 
estrutural que coincide com o módulo da sala (7,0 x 8,0m), permitindo, assim, a normalização 
dos elementos da construção (caixilhos, carpintarias, cobertura, acabamentos, etc.) e um 
melhor planeamento técnico e económico da construção. Para além dos benefícios de 
ordem económicas pretendia-se também uma maior rapidez de construção. 

Figura 8: Liceu de Rainha D Leonor - diagonal em betão armado original, concebida para garantir 
uma adequada resistência sísmica do edifício na direcção transversal.

Figura 9: Escola secundária Pedro de Santarém - desenho do projecto original com a diagonal de 
betão armado concebida para garantir uma adequada resistência sísmica do edifício na direcção 
transversal (1959).
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Considerou-se uma estrutura reticulada de betão armado (pilar-viga) com uma métrica 
definida pela divisão do espaço da sala de aula em duas partes iguais (4,00m). Foi, ainda, 
utilizada a subdivisão da dimensão da sala em três partes (2,7m), para a normalização dos 
caixilhos exteriores das fachadas.

Entre 1957 e 1960, esta solução foi alvo de estudos pelo Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil, no que se refere ao seu comportamento face a acções horizontais resultantes do 
vento e sismos.

O desenvolvimento do projeto do Liceu de Rainha D. Leonor (1957-1961) pela JCETS 
da responsabilidade do arquiteto Augusto Brandão, com projeto de estruturas da 
responsabilidade do engenheiro civil João Manuel Madeira Costa, constituiu um ensaio para 
as soluções que viriam a ser consideradas neste 1º Projeto Normalizado, e que prefigura a 
solução estrutural que veio a ser adoptada e generalizada nesse projeto tipo.

A estrutura do edifício principal, destinado a salas de aula e serviços administrativos, é 
reticulada, com pórticos longitudinais de betão armado, nas fachadas e de cada um dos 
lados do corredor. Esses pórticos suportam as lajes de piso, aligeiradas nas salas de aula e 
maciças nos corredores. 

O sistema estrutural considerado para fazer face à ação sísmica na direção longitudinal do 
edifício consiste nos dois pórticos de fachada e nos dois pórticos do corredor que foram 
dimensionados para forças sísmicas aplicadas nessa direção e considerando um coeficiente 
sísmico de 0.10. 

Para a direção transversal da ação sísmica, o projetista idealizou um sistema estrutural 
invulgar, em que a laje de corredor (maciça) é assimilada a uma viga deitada, permitindo 
recolher as forças de inércia transversais e encaminhá-las para pórticos de betão armado 
transversais colocados nas extremidade dos blocos (separados pelas juntas de dilatação). 

Os pórticos de betão armado transversais, dois em cada junta entre blocos, são travados 
por diagonais em betão armado que incrementam significativamente a sua capacidade 
para suportar solicitações horizontais. Este reforço permite, assim, encaminhar as forças de 
inércia dos pisos para a fundação do edifício. 

Não considerando os maciçamentos das lajes das salas de aula sob as respectivas paredes de 
fundo, as únicas vigas transversais existentes no edifício principal situam-se nos alinhamentos 
das juntas, isto é, nos pórticos com as já referidas diagonais.
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2.6 Os 2ª, 3º e 4ª Projetos Normalizados (1964, 1966)

Estes estudos foram desenvolvidos pela JCETS, também, sob a responsabilidade do 
arquiteto Augusto Brandão. Representam uma nova abordagem tipológica, ao propor um 
novo esquema de circulação que elimina o corredor de circulação, enquanto espaço de 
distribuição dos espaços lectivos, pondo de parte a organização linear do edifício escolar. 
Os espaços lectivos e não-lectivos organizam núcleos funcionais distribuídos por pavilhões 
autónomos.

Nos 2º e 3º Projetos Normalizados, os blocos são construídos por uma estrutura reticulada 
de betão armado (sistema de vigas-pilares-lajes) e cobertura com chapa translúcida. As 
lajes são maciças nas escadas e nas zonas de circulação que correspondem a consolas nas 
galerias interiores dos pavilhões das salas de aula.

No 4º Projeto de Normalização é proposta uma estrutura constituída por um conjunto 
modular de pórticos planos de betão armado, espaçados de 2,66m, travados e solidarizados 
pelas lajes de pavimento (elementos pré-fabricados) que se apoiam nas vigas dos pórticos. 
O espaçamento dos elementos estruturais foi dimensionado a partir da dimensão da sala 
de aula, correspondendo a um terço do seu comprimento (8,0m), solução já utilizada no 
estudo de 1964.

Os elementos de betão armado são deixados aparentes, tanto no exterior como no interior 
dos pavilhões e as paredes divisórias não têm qualquer função estrutural. No interior, o 
acabamento das paredes divisórias é em tijolo à vista e no exterior as paredes de alvenaria 
são rebocadas e pintadas a branco.

As coberturas são em chapa de fibrocimento (“canaletes”), diretamente apoiadas sobre 
os elementos estruturais e vigas caleiras, aliás, sobredimensionadas para este efeito e com 
grande expressão na imagem exterior dos pavilhões. 

Exteriormente, o edifício expressa o ritmo imprimido pela modulação estrutural dos 
pórticos de betão armado aparente, interrompidos pelas caixilharias, normalizadas em 
termos de desenho e dimensão. Os elementos verticais em betão armado aparente são 
rematados por vigas transversais, de pequena dimensão, que suportam uma outra viga com 
a dimensão total do edifício e sobre a qual assenta a cobertura.

2.7 Estudo Normalizado dos Liceus-tipo (1968)

A solução estrutural destes edifícios escolares é em betão armado, com lajes de grande vão 
apoiadas em pórticos de betão armado. Trata-se duma solução flexível do ponto de vista 
arquitetónico, possibilitando alterações nas compartimentações interiores, se necessário. 

As opções construtivas e de conceção desta solução procuraram responder a condicionantes 
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ao nível da sua execução e da redução dos respetivos custos. Em primeiro lugar, optou-se 
pela tipologia pavilhonar, trabalhada em altura, aproveitando a divisão dos corpos por juntas 
de dilatação para ajustar alturas e desnivelar corpos. Tal estratégia permitiu a adaptação 
do edifício escolar a diferentes características topográficas e geológicas, bem como de 
exposição solar e de acessos. 

Por outro lado, a estrutura de betão armado foi concebida com espaçamentos reduzidos 
e apoiada em sapatas contínuas, permitindo a sua construção em terrenos com piores 
características geotécnicas e dispensando-se, assim, o recurso a fundações indiretas (Matos 
1968). 

A modulação dos edifícios possibilitou a redução da diversidade do número de elementos 
construtivos, nomeadamente na existência de um único vão de viga, de uma única dimensão 
de pilar, de dois tipos de paredes, e de dois tipos de portas interiores, e no emprego de três 
tipos de tijolo normalizado e de paredes. Em conjunto com a definição da limitação máxima 
do peso de cada elemento, em 500 kg, esta opção proporcionou o recurso à pré-fabricação. 
Na fase de projeto, o desenho das peças pré-fabricadas teve em consideração a eficácia do 
seu transporte e a sua protecção durante a obra, folgas para a montagem e as sua ligações 
com a construção realizada de modo tradicional.

A cobertura é construída com recurso ao emprego de uma membrana impermeável de 
borracha espessa (1mm), coberta por lajetas pré-fabricadas, apoiadas em pontos isolados e 
que protegem a membrana da ação direta dos raios solares.

O desenvolvimento deste projeto contemplou uma nova filosofia assente na redução da 
variedade de elementos construtivos, facilitando a encomenda, armazenagem e execução 
da obra, através de uma modelação das várias componentes de construção.  

3. Considerações Finais

A construção dos edifícios escolares para o ensino secundário, desde o início do século 
XX até ao início da década de 1980, acompanhou a evolução dos critérios pedagógicos no 
ensino secundário e correspondentes exigências higiénicas e arquitetónicas, bem como o 
desenvolvimento económico e social da sociedade portuguesa e a evolução tecnológica do 
setor da construção civil.

Na fase inicial, onde o ensino secundário era orientado para os meios urbanos e 
economicamente privilegiados, os edifícios foram concebidos e construídos com grande 
qualidade, recorrendo a soluções tradicionais (em alvenaria e madeira) e a algumas a 
soluções inovadoras (como foi o recurso a elementos (asnas e vigas) metálicos e algumas 
experiências com betão armado). Posteriormente, acompanhando a ideologia do estado 
novo, a construção dos edifícios escolares alargou-se a, praticamente, todo o território 
nacional, recorrendo-se a soluções arquitetónicas austeras, robustas e de boa qualidade 
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construtiva. O uso de elementos de betão armado para vigas e lajes, também já utilizados 
nas construções correntes da época, possibilitou alterações significativas na disposição 
arquitetónicas dos edifícios escolares. Com a necessidade de construção em massa de 
edifícios escolares, observada a partir de meados da década de 60, iniciaram-se os estudos 
para soluções normalizadas em que a as opções construtivas procuraram responder a um 
conjunto de condicionantes que no geral se guiaram por soluções com vantagens a nível de 
execução e redução dos respetivos custos. Nessas soluções, tal como acontecia na restante 
construção civil, recorreu-se ao uso generalizado de elementos estruturais em betão 
armado, em que as paredes de alvenaria eram apenas divisórias e sem funções estruturais. O 
recurso a elementos de construção pré-fabricados, nomeadamente elementos estruturais, 
pouco usual noutros sectores da construção civil, deveu-se à necessidade de racionalização 
de custos e foi possibilitado pela conceção de soluções modulares, reproduzidas um pouco 
por todo o território.
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Humanidades e Tecnologias (1997-2009), sua vice-reitora para a Investigação e Doutoramentos 
(2008-2009). Foi reitora da Universidade Lusófona Baltasar Lopes da Silva, em Cabo Verde (2006-
2007). Recebeu, em 1997, o Prémio “Dr. Rui Grácio” atribuído pela Sociedade Portuguesa de Ciências 
da Educação. Entre 1993 e 1995, foi membro da Direção da International Standing Conference for 
the History of Education (ISCHE). É sócia da Associação de História da Educação de Portugal e da 
Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Tem sido co-organizadora de atividades científicas 
nacionais e internacionais no âmbito das Políticas Educativas e da História da Educação.
É autora, co-autora e organizadora de um amplo conjunto de estudos no âmbito da História da 
Educação, publicados em livro e em revistas nacionais e estrangeiras. 

Carolina Ferreira

Carolina Ferreira é arquiteta e estudante de doutoramento na Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra (FCTUC), em Portugal, onde frequenta o programa de doutoramento 
Cultura Arquitetónica e Urbana, com o financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). 
Colabora também com o projeto “ATLAS of School Architecture in Portugal – Education Heritage 
and Challenges” e com o grupo de investigação multidisciplinar “DRAPES – Design, Research and 
Practice in Educational Spaces European Network”.
Desenvolve estudos, juntamente com Gonçalo Canto Moniz, sobre a atualidade das espacialidades 
educativas na região centro de Portugal, a partir da análise da relação que os alunos têm com a escola 
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e com a área urbana circundante. Metodologicamente, explora a análise cartográfica combinada 
com métodos participativos de investigação, construindo uma ferramenta de apoio à compreensão 
e renovação da arquitetura escolar e urbana. Está particularmente interessada na forma como a 
investigação em arquitetura pode contribuir para melhorar globalmente as espacialidades educativas 
e a rede pública onde as escolas, a cidade, as políticas educativas e as pessoas fazem parte.
Apresentou o seu trabalho em conferências internacionais, nomeadamente em Santiago do Chile 
(AIHU, 2016), Copenhaga (NERA, 2017), Coimbra (RMB, 2108) e Nova Iorque (AERA, 2018).

Catherine Burke

Catherine Burke é professora de História da Educação. O seu tema de investigação incide sobre 
a história cultural e material de contextos educativos e da infância nos séculos XIX, XX e XXI, 
reflectindo sobre a relação entre inovação no ensino e a concepção de ambientes de aprendizagem 
formais e informais, a visão da criança e do jovem no processo educativo, e a história da arquitectura 
escolar do século XX e os seus principais protagonistas. A sua investigação procura alertar para 
a importância da consciencialização histórica em iniciativas actuais para “transformar” a educação 
através da renovação do edifício escolar. Foi editora do History of Education Journal e é actualmente 
editora da Routledge Progressive Education Series, em conjunto com a professora Jane Martin, da 
Universidade de Birmingham. O seu livro «Uma Vida em Educação e Arquitectura. Mary Beaumont 
Medd 1907-2005» publicado pela Ashgate em 2013, ganhou o prémio do Livro da História da 
Sociedade da Educação no Reino Unido em 2014.

Francisco Teixeira Bastos

Francisco Teixeira Bastos é Professor Auxiliar de Arquitectura no Instituto Superior Técnico (IST) da 
Universidade de Lisboa. Desenvolve a prática de ensino, tanto na graduação como na pós-graduação, 
bem como em pesquisa e outras atividades de divulgação. Como membro da CiTUA, sua atividade 
de pesquisa concentra-se na pesquisa baseada na prática de projecto e envolve uma reflexão sobre 
o estado do ensino da arquitectura e da cidade e medidas de resultados para o futuro; avaliação 
de protocolos, estratégias e procedimentos de design; desenvolvimento de plataformas de design 
integrativo e ferramentas de design colaborativo.
Francisco é arquitecto registado em Portugal com experiência prática desde 1986. Depois de ter 
trabalhado com Manuel Vicente (1989-1994), criou o Atelier dos Remédios em 1997, juntamente 
com Madalena Cardoso de Menezes. Eles estão envolvidos em obras privadas e públicas, como 
casas e escolas. O seu trabalho foi publicado em várias revistas internacionais e foi apresentado em 
palestras na Europa, China e América Latina. Ganharam o Prémio Valmor 2011 (Câmara Municipal de 
Lisboa, Portugal). Em 2012 integra o SITE OCDE de Boas Práticas de Educação com a Modernização 
da escola Secundária Rainha Dona Leonor e integrou a lista final para prémios de arquitectura para 
a educação em 2013 (prémio WAF) e 2015 (prémio AR) com a “Modernização Escola Secundária 
Rainha Dona Leonor”.
Francisco é membro da comissão portuguesa de normalização BIM, desde 2015.
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Gonçalo Canto Moniz

Gonçalo Canto Moniz (Porto, 1971) é investigador do Núcleo Cidades, Culturas e Arquitectura 
(CCArq) e foi membro da Direcção Executiva do Centro de Estudos Sociais da UC (2014-2017). 
Licenciado em Arquitectura em 1995 no Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade de Coimbra, onde é Professor Auxiliar, membro da Comissão Editorial 
da e|d|arq e editor da revista de cultura arquitectónica, JOELHO. Doutorado pela Universidade de 
Coimbra com a tese «O Ensino Moderno da Arquitectura. A Reforma de 57 e as Escolas de Belas 
Artes em Portugal (1931-69)» em 2011.
Coordena o projecto europeu URBiNAT «Healthy corridor as drivers of social housing neighbourhoods 
for the co-creation of social, environmental and marketable NBS», com 28 parceiros internacionais, 
financiado pelo H2020. Investiga e lecciona sobre o reuso de edifícios modernos, no âmbito do 
projecto europeu Reuse of Modernist Buildings financiado pelo Erasmus+, sendo coordenador da 
equipa da Universidade de Coimbra. Participa também no projecto Atlas da Arquitectura Escolar em 
Portugal, financiado pela FCT. Tem investigado e publicado sobre a Arquitectura Moderna em Portugal, 
nomeadamente sobre os equipamentos escolares e o ensino da arquitectura, sendo autor do livro 
«Arquitectura e Instrução: o projecto moderno do liceu, 1836-1936» (e|d|arq, 2007).

Jorge Proença

Professor Associado do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos (DECivil) 
do Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa (UL). De entre os cargos de gestão 
universitária mais recentes, destaca-se a coordenação do Mestrado Integrado em Engenharia Civil, 
no IST-UL, desde 2015. Desenvolve atividade de investigação no IST, enquanto membro do centro 
de investigação CERIS, com trabalho nas áreas científicas da Avaliação, Dimensionamento e Reforço 
Sísmico das Construções, Dinâmica Estrutural e Métodos Experimentais em Engenharia de Estruturas. 
Na avaliação, dimensionamento e reforço sísmico de construções destacam-se as atividades de 
investigação por contrato com a ACSS, IP (Administração Central do Sistema da Saúde, Instituto 
Público) e com a então Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Parque Escolar, EPE. Dessas 
atividades de investigação resultaram a avaliação sísmica de diversos hospitais no território continental 
Português, uma metodologia expedita de avaliação sísmica de edifícios (metodologia ICIST-ACSS), a 
avaliação sísmica de numerosos edifícios escolares e a assessoria nas ações de avaliação e reforço 
sísmico de escolas do ensino secundário. Tem lecionado disciplinas (UC) da área científica de Mecânica 
Estrutural e Estruturas dos mestrados integrados em Engenharia Civil e em Arquitetura, assim como 
nas licenciaturas de Engenharia de Minas e Georrecursos e de Engenharia e Gestão Industrial, no IST-
UL. É autor de diversas publicações em Revistas Científicas Nacionais e Internacionais, bem como em 
Conferências Científicas Nacionais e Internacionais, Livros e Capítulos de Livros.

Justino Pereira de Magalhães

Licenciatura em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (1978), Doutoramento 
em História da Educação pela Universidade do Minho (1994), Agregação em História da Educação e 
da Pedagogia pela Universidade do Minho (2000); Pós-Doutoramento pela École des Hautes Études 
en Sciences Sociales – EHESS (Paris), sob orientação de Roger Chartier (2010); Professor Catedrático 
do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Historiador da Educação; Vice-Presidente do 
Conselho Científico; Membro do Senado da Universidade de Lisboa (2011 -2017); Coordenador da 
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Secção de Ciências da Educação da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Universidade de Lisboa 
(2006-2009); Coordenador da Área de Investigação e Ensino de História e Psicologia da Educação 
(2009-2017); Coordenador da Secção de História da Educação da Sociedade Portuguesa de Ciências 
da Educação (1996-1998); Coordenador e Co-Coordenador do Curso de Doutoramento em 
História da Educação; Responsável pelo Mestrado em Educação e Leitura (2003-2009); Responsável 
por Programas de Formação (Graduação, Mestrados, Programas Curriculares de Doutoramento, 
Seminários); Orientador de Dissertações, Teses e Pós-Doutoramentos, em História da Educação 
e História da Cultura Escrita; Coordenador Científico do Projecto de Investigação PTDC/CPE-
CED/116938/2010: Atlas-Repertório dos Municípios na Educação e na Cultura em Portugal (1820-
1986) (2011-2014); Consultor do Projecto ATLAS da Arquitectura Escolar em Portugal - Educação, 
Património e Desafios. Referência PTDC/ATP-AQI/3273/2014; Instituição Principal - Associação 
do Instituto Superior Técnico para a Investigação e o Desenvolvimento (IST-ID); Investigadora 
Responsável – Alexandra Alegre IST-ID; Unidade de Investigação Adicional - Unidade de Investigação 
e Desenvolvimento em Educação e Formação (UIDEF/IE/UL); Professor Visitante de Universidades 
Brasileiras; Revisor de Revistas nacionais e internacionais; Editor de Newsletter – A Investigação 
Científica no Instituto de Educação (2015-2017); Prémio Rui Grácio, da Sociedade Portuguesa de 
Ciências da Educação (1994).
Perfil: Investigador da Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação; 
Colaborador do Centro de História da Universidade de Lisboa. Historiador da Educação. Professor 
Visitante de Universidades Brasileiras; orientador de mestrados e doutoramentos; supervisor de pós-
doutoramentos.
Principal eixo de investigação, publicação, leccionação, orientação: cultura escrita/ educação-instituição, 
períodos moderno e contemporâneo. Linhas temáticas e principais domínios de investigação e 
publicação: 1) História da Educação e da Escolarização; História das Instituições Educativas; 2) História 
do Local e do Município Pedagógico; 3) História da Cultura Escrita, da Alfabetização e do Livro Escolar.

Maria Bacharel

Maria Bacharel é Arquitecta e investigadora no Instituto Superior Técnico em Lisboa. O seu domínio 
principal de investigação é a Arquitectura escolar, tendo-se doutorado em 2015 com a tese sob 
o título «In-between Formality and Informality. Learning Spaces in University Context» à qual foi 
atribuída o prémio «Glenn Earthman Outstanding Dissertation Award» pela International Society of 
Educational Planning em 2016.
Os seus interesses de investigação incidem nas características e morfologia dos espaços de transmissão 
de conhecimento, bem como nas pedagogias praticadas, e comportamentos sociais e culturais a eles 
associados.
Trabalhou no projecto de investigação IN_LEARNING, que incidia no estudo espaço-funcional de 
ambientes de aprendizagem universitários. Desde 2016 faz parte da equipa do projecto de Investigação 
ASAP_EHC (Atlas of School Architecture In Portugal - Education, Heritage and Challenges).
Foi chair do 49th Annual Meeting of the International Society for Educational Planning em Outubro 
de 2019 (http://isep.info), membro do Comité de Organização do 11th International Space Syntax 
Symposium em Julho de 2017 (www.11ssslisbon.pt), entre outros.
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Mark Dudek 

Mark Michael Dudek (nascido a 4 de Maio de 1955) é um Arquitecto, Designer, Escritor e Educador 
Britânico. Dudek é o fundador de Mark Dudek Associates, estabelecido em Londres em 1991 com 
experiência significativa em escolas, centros escolares e equipamentos focados na criança. Os seus 
projectos incluem The Glasshouse Café para o Royal Horticultural Society em Surrey, UK, The 
Wyndham Nursery and School for Children with Learning Difficulties em Wyndham, Richmond upon 
Thames, UK e o Thomas MacDonagh’s Heritage Centre em Cloughjordan, Irish Republic.
Dudek foi orador convidado em inúmeras conferências por todo o mundo na temática das escolas 
e espaços da criança, e foi Investigador na School of Architecture, University of Sheffield entre 2002 
e 2017. Escreveu vários livros de referência sobre edifícios escolares e a criança na cultura urbana, 
sendo o mais recente How Children Learn from Architecture and the Environment (no perlo: 
2019 Routledge). A pesquisa de Dudek é reconhecida por demonstrar a evidência entre o espaço 
arquitetónico, pedagogia e resultados educacionais.

Miguel Infante

Miguel Rui Infante, nascido: 28 de Maio de 1965 
Habilitações académicas e formação complementar : Pós-Graduação  em  Ciências  Documentais  –  
variante  de  arquivo  pela Faculdade de Letras de Lisboa; Pós-Graduação em Direito da Sociedade 
de Informação promovido pela APDI e a Faculdade de Direito de Lisboa; Licenciatura em História 
pela Universidade Autónoma de Lisboa;
Experiência profissional: Desde junho de 2012 é Diretor de Serviços da Direção de Serviços de 
Documentação e de Arquivo da Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência;
De novembro de 2005 até junho de 2012 trabalhou na ex-Secretaria-Geral do Ministério da Economia 
e Emprego; De dezembro de 1991 a outubro de 2005 trabalhou no Arquivo Histórico Ultramarino. 
De março de 2003 a junho de 2005 foi diretor em exercício; De maio de 1988 até dezembro de 
1991 trabalhou no Instituto Português de Arquivos; De agosto de 1986 até maio de 1988 trabalhou 
no Instituto Português do Património Cultural.
Outras atividades ou trabalhos: De 2009 a 2011 foi coordenador-geral do Projeto SIIAMEI – Sistema 
Integrado de Informação Arquivística do Ministério da Economia; Foi docente nos Mestrados em 
Ciências da Informação da Faculdade de Letras de Lisboa e da Universidade Nova de Lisboa; No 
triénio 1996-1998 e 2004-2006 foi vice-presidente da Associação Portuguesa de Bibliotecários, 
Arquivistas e Documentalistas.
Tem vários trabalhos publicados, bem como participou em vários encontros, seminários e congressos 
nacionais e internacionais. Júri de concursos públicos para implementação de projetos de investigação 
arquivística e desmaterialização se suportes.

Patrícia Lourenço

Patrícia Lourenço é Arquitecta e Professor Auxiliar Convidada no IST, onde leciona Projecto de 
Arquitectura no segundo ano do Mestrado Integrado em Arquitectura. Formou-se em Arquitectura 
em 1996 na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. Em 2002 finalizou o 
Mestrado em Arquitectura no IST, Universidade de Lisboa, incidindo na sustentabilidade de materiais 
construtivos, com tese sob o tema viabilidade técnica e económica da reutilização da Arquitectura de 
Terra. Desde então está envolvida na pesquisa e promoção de práticas de promoção e conservação 
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do património da Arquitectura de Terra, bem como as suas técnicas construtivas, mapeamento e 
acções de divulgação, através da participação em grupos de investigação, livros, redacção e revisão de 
artigos científicos, conferências e workshops. Em 2015 conclui o Doutoramento em Arquitectura no 
IST com a pesquisa na optimização da sustentabilidade em edifícios através de estratégias direcionadas 
ao utilizador e à monitorização de dados, tendo como casos de estudo os edifícios escolares.
As principais áreas de interesse incluem 1) Arquitectura Sutentável Baseada em Evidência 2) Avaliação 
Pós-ocupação & Monitorização de edifícios 3) Comportamento dos utilizadores para a modelação e 
simulação da performance energética dos edifícios.
No âmbito da disseminação dos resultados do seu trabalho publica artigos em conferências e 
em revistas da especialidade e é consultora externa no European Council of Architects no tema 
“Responsible Architecture”.
Actualmente participa nos seguintes projectos de investigação no IST: 1) RMB – re-use of modernist 
buildings (www.rmb-eu.com); 2) ATLAS of School Architecture in Portugal – Education, Heritage 
and Challenges (PTDC/ATP-AQI/3273/2014). É Membro da Ordem dos Arquitectos desde 1999 e 
mantem a sua prática profissional desde então.

Teresa Heitor

Nasceu em Lisboa, em 1959. Diplomada em Arquitetura pela Escola de Belas-Artes de Lisboa, mestre 
em Desenho Urbano pela Oxford Brooks University, doutorada em Engenharia do Território e 
agregada em Arquitectura pela Universidade Técnica de Lisboa, é desde 2009 professora catedrática 
do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georecursos do Instituto Superior Técnico.
É membro integrado do CiTUA, onde desenvolve trabalho de I&D no âmbito dos estudos espaço-
funcionais, e coordena a linha de investigação sobre Espaços de Aprendizagem. É autora de várias 
publicações nacionais e internacionais e orientadora de várias dissertações de doutoramento. 
Desde 2005 que colabora com a OCDE através do Centre for Effective Learning Environments 
(CELE-OCDE) tendo sido nomeada representante de Portugal entre 2010 e 2012. Integrou o Group 
of National Experts on Evaluation of Education Facilities (GNEEEF) e coordenou o International Pilot 
Study no Evaluation of Quality in Educational Spaces (EQES). Entre 2007 e 2011 foi responsável pelo 
Programa de Modernização das Escolas com Ensino Secundario (PMEES). Participa regularmente em 
comissões de avaliação de Instituições de Ensino Superior nacionais e internacionais e em painéis de 
avaliação de projetos de investigação nacionais e europeus.
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