
1

ARQUITETURA ESCOLAR EM MATOSINHOS
Três operações de transformação contemporânea

Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura apresentada à Faculdade 
de Arquitectura da Universidade do Porto sob a orientação do Professor Doutor 

André Miguel Guimarães dos Santos

 
Pedro da Silva Faustino

Porto, 2019



2



3

A presente dissertação de mestrado desenvolve-se no contexto do projeto de investigação “ESCOLAS: Complexidade e Interpretação”, 
um projeto sediado no CEAU, sob a coordenação de André Santos (HPTDeE/AdC). Esta investigação tem como pano de fundo a transformação 
arquitetónica dos edifícios escolares intervencionados ao abrigo do programa da Parque Escolar, E.P.E., num universo de 74 escolas localizadas 
“a norte” do país.

Aproveita-se ainda para esclarecer que a representação gráfica da informação síntese dos projetos de transformação das escolas em 
estudo preconizada no quarto capítulo deste trabalho, segue os critérios gráficos, organização e hierarquia de cores adotados por André Santos 
no doutoramento em Arquitetura, intitulada Similaridades e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque escolar: programa promovido 
pela Parque Escolar, E.P.E no norte de Portugal (2007-2011), apresentada à Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, em 2015. 
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RESUMO

O presente trabalho tem como motivação o estudo das 
operações de modernização da arquitetura escolar da cidade 
de Matosinhos. Analisam-se, em particular, as iniciativas con-
temporâneas preconizadas nas escolas do centro desta cidade, 
de modo a perceber os diálogos e estratégias promovidos na in-
trodução dos atuais requisitos construtivos e pedagógicos, e na    
renovação do ambiente educativo.

A escola constitui um dos principais edifícios públicos 
de referência na cidade, na nossa vivência e na nossa memória.                    
Enquanto ponto de convergência de conhecimento, enquan-
to lugar onde se formam as novas gerações, não se resumindo   
apenas aos modos de ensinar e aprender em cada tempo e lugar. 
A escola, enquanto instituição pública, reflete as preocupações 
políticas, sociais e culturais de cada época, tanto na organização 
dos seus espaços interiores, como nas técnicas construtivas uti-
lizadas e na forma como se posiciona no tecido socioeconómico 
de cada comunidade. Os edifícios escolares assumiram-se desde 
sempre como polos de desenvolvimento territorial, sendo-lhes 
exigida uma permanente capacidade de diálogo e de adaptação 
às diferentes realidades colocadas por cada geração. 

Através de um percurso de constante e gradual aproxi-
mação ao processo de modernização contemporânea, faz-se 
um retrato do contexto histórico que enquadrou a construção 
das escolas, descrevendo-se, depois, a posição geográfica e a                                               
evolução do tecido urbano onde estas se inserem, e, finalmente, 
concretizando-se o estudo das diferentes operações a que estes 
equipamentos escolares foram submetidos. É sobre este refe-
rencial que procuraremos compreender as atuais estratégias de 
modernização escolar, estabelecendo uma ponte entre o passado 
e o presente, da construção original à transformação contempo-
rânea.
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ABSTRACT

The present work has as motivation the study of the mo-
dernization operations of the architecture of the schools in the 
city of Matosinhos. We analyze the contemporary initiatives ad-
vocated in the city center’s schools, to understand the discourse 
and strategies promoted in the introduction of current construc-
tive and pedagogical requirements, and in the educational envi-
ronment’s renewal.

The School is one of the main public buildings in a city, 
it’s one of our references, and is a part of our memory. It is not 
just about the ways of teaching and learning in each time and 
place, it’s where knowledge converges, a place where the new ge-
nerations are taught. The school, as a public institution, reflects 
the political, social and cultural concerns of each era, both in the 
organization of its interior spaces, as well as the constructive te-
chniques used, and in a way it positions itself within the socioe-
conomic level of each community. School buildings have always 
been seen as an epicenter of territorial development, requiring a 
permanent capacity for dialogue and adaptation to the different 
realities faced by each generation.

Through a course of constant and gradual approach to 
the process of contemporary modernization, a portrait of the 
historical context that framed the construction of the schools is 
made, describing, then, the geographical position and the evo-
lution of the urban fabric where they are inserted. Finally, the 
study of the different operations to which these school buildings 
were submitted is carried out. It is through this framework that 
we will try to understand the current strategies of school moder-
nization, establishing a bridge between the past and the present, 
from the time construction to its contemporary transformation.



10

W WW

1. APRESENTAÇÃO

ÍNDICE

3.1.  ESCOLA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MATOSINHOS     
           // O novo edifício; características do edificado    
          // Inauguração da escola industrial e comercial de Matosinhos    

3.2.  LICEU NACIONAL DE MATOSINHOS     
          // O novo edifício; características do edificado     
          // Inauguração do liceu nacional de Matosinhos     

3. O SONHO  
DE UMA ESCOLA  

3.3.  ESCOLA PREPARATÓRIA ANTÓNIO NOBRE     
         // O novo edifício; características do edificado     
          // Inauguração da escola preparatória António Nobre     

p. 69
p. 71
p. 79

p. 67

p. 81
p. 85
p. 95

p. 97
p. 99
p. 107

2. A TERRA 
QUE ERA DO MAR        
2.1.  DE BOUÇAS A LEIXÕES     

2.2.  O MAR INDUSTRIAL     

2.3.  O DESENVOLVIMENTO A NASCENTE     

p. 27

p. 35

p. 47

p. 23

1.1.  OBJETO  

1.2.  OBJETIVO   

1.3.  METODOLOGIA

p. 15

p. 17

p. 19



11

REFERÊNCIAS
E FONTES  

4.4.  ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO GONÇALVES ZARCO     

4.5.  ESCOLA SECUNDÁRIA AUGUSTO GOMES     

4. A TRANSFORMAÇÃO 

4.1.  CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO DE MATOSINHOS     
           // Consciencialização política – a necessidade       
                de renovação     

4.2.  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – MISSÃO E OBJETIVOS     
           // O modelo de edifício escolar     
            // A execução do programa     

4.3.  OS ANOS DE MUDANÇA     

4.6.  ESCOLA BÁSICA DE MATOSINHOS     

5. UM OLHAR SOBRE 
AS TRÊS INTERVENÇÕES 
5.1.  O LUGAR     
          // Contexto urbano      
           // Estratégia de (re)ordenação do lote     

5.2.  O ESPAÇO ESCOLAR     
           // Organização espaço-funcional     
           // Circulação e acessibilidades     

5.3.  O VALOR PATRIMONIAL     
           // Inteligibilidade da preexistência     
           // Afirmação de uma nova imagem      

5.4.  AS INFRAESTRUTURAS    
           // Materiais e sistemas construtivos     
           // Redes e infraestruturas     

5.5.  A EXPRESSÃO ARQUITETÓNICA      
           // A cor no ambiente escolar    
           // Definição da identidade     

6. O PRIMEIRO DIA 
DE AULAS  
6.1.  SOBRE OS NOVOS DESAFIOS COLOCADOS ÀS ESCOLAS    
           // Crescimento demográfico     
           // Valorização dos programas coletivos e abertura      
               à comunidade     
           // Diplomas legais     

6.2. SOBRE OS OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO     
           // O lugar      
           // O espaço escolar      
           // O valor patrimonial     
           // As infraestruturas     
           // A expressão arquitetónica     

6.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS     

p. 227
p. 227

p. 227
p. 228

p. 227

p. 229
p. 230
p. 231

p. 229

p. 225

p. 233

p. 114

p. 117

p. 121
p. 127

p. 119

p. 111

p. 129

p. 133

p. 139

p. 145

p. 155
p. 157
p. 161

p. 167
p. 169
p. 181

p. 153

p. 187
p. 189
p. 189

p. 193
p. 195
p. 203

p. 211
p. 213
p. 217

p. 237

             // Bibliografia      
           // Periódicos     
           // Referências Digitais  
           // Legislação 
           // Créditos de Imagens    
          // Datas das visitas

p. 241
p. 242
p. 243
p. 244
p. 255

p. 237



12

1.



13

APRESENTAÇÃO
1.1.  OBJETO     p. 15

1.2.  OBJETIVO     p. 17

1.3.  METODOLOGIA     p. 19



14



15

OBJETO

A partir da análise do atual parque escolar destinado ao 
ensino básico e secundário do centro da cidade de Matosinhos, 
foram selecionados os três edifícios escolares que estiveram re-
centemente sujeitos a operações de modernização e ampliação, 
encontrando-se atualmente concluídos e em normal funciona-
mento. Tomam-se, então, como objetos de estudo deste traba-
lho a escola secundária João Gonçalves Zarco, intervencionada 
em 2008 pelo arquiteto Carlos Prata, e as escolas secundária            
Augusto Gomes e básica de Matosinhos, transformadas em 2010 
pelos arquitetos Rui Lacerda e Telmo Castro, respetivamente.  

A escolha do contexto territorial e dos três objetos de 
estudo está intrinsecamente relacionada com um sentido de 
oportunidade e motivação pessoal do autor desta dissertação. 
Matosinhos é, desde sempre, a sua cidade de residência, tendo, 
ao longo do seu percurso académico, frequentado dois dos três 
equipamentos em estudo. Estas três escolas do centro da cida-
de foram alvo de pertinentes transformações, constituindo-se,       
assim, uma oportunidade de resgatar e potenciar um conjunto 
de memórias pessoais, na compreensão de um momento singu-
lar da história do ensino e da renovação da arquitetura escolar. 
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OBJETIVO

O objetivo proposto será o de identificar, analisar e com-
parar as operações e estratégias de transformação e ampliação 
efetuadas, recentemente, nos edifícios escolares localizados no 
centro da cidade de Matosinhos, a partir da análise dos projetos 
de construção e modernização dos equipamentos, desde a escala 
urbana até ao desenho dos espaços interiores.

Pretende-se compreender os seus processos de moderni-
zação, identificando as estratégias adotadas na sua transforma-
ção e ampliação, de forma a dar resposta funcional aos requisi-
tos pedagógicos, construtivos, económicos e sociais atualmente   
impostos às escolas públicas.
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METODOLOGIA

Tendo em conta a intenção de perceber, contextuali-
zar e analisar a transformação do parque escolar do centro de            
Matosinhos, foram consideradas várias fases sequenciais, de for-
ma a garantir a efetiva concretização dos objetivos estabelecidos. 

A metodologia de investigação iniciou-se com o estu-
do da evolução histórica e urbana da cidade de Matosinhos,           
mapeando-se igualmente os equipamentos relevantes no pro-
cesso de consolidação da área contígua aos edifícios escolares 
em análise. Seguiu-se um momento de recolha e estudo de in-
formação sobre os projetos de construção original e de moder-
nização das três escolas, recorrendo-se a uma seleção de diversas 
fontes bibliográficas e digitais, bem como ao reconhecimento in 
loco dos equipamentos. Por último, foram definidos os critérios 
de análise e confronto entre as diferentes soluções preconizadas, 
viabilizando a leitura global das estratégias de transformação 
adotadas.

Desta forma, a concretização da presente dissertação teve 
por base a leitura e estudo de um suporte bibliográfico variado 
e adequado à construção dos diferentes momentos da narrativa, 
bem como a consulta e análise de diversos elementos gráficos, 
sobre a forma de documentos históricos e fotográficos, tanto da 
cidade de Matosinhos, como das três escolas em observação. 

Considerou-se a leitura de obras de cariz mais universa-
lizado e difundido no domínio da arquitetura, bem como outras 
de maior especificidade, destacando-se, deste modo, o conhe-
cimento de três arquitetos que, no contexto dos seus processos 
de investigação, produziram matéria de enorme pertinência ao 
desenvolvimento da visão interpretativa defendida. É evidente, 
em primeiro lugar, o contributo da arquiteta Alexandra Alegre, 
nas obras Arquitetura escolar: O edifício liceu em Portugal (1882-
1978) e Arquitetura para o edifício secundário em Portugal: prin-
cípios e evolução ao longo do século XX. Salientamos, também, 
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o trabalho da arquiteta Teresa Heitor no livro Parque escolar                          
2007-2011. Intervenção em 106 escolas e do arquiteto André                          
Santos, em Similaridades e singularidades na reabilitação arqui-
tetónica do parque escolar, completando-se, desta forma, o con-
junto de obras que se verificou verdadeira charneira, essencial à 
concretização desta dissertação. 

Destacamos também o contributo do projeto Atlas 
of School Architecture in Portugal – Education, Heritage and        
Challenges, um projeto de investigação sediado no Instituto      
Superior Técnico e coordenado pela arquiteta Alexandra Alegre. 
Sobre a forma de um arquivo digital, organiza-se e disponibili-
za-se um conjunto de inúmeros documentos relativos às escolas 
de ensino básico e secundário, construídas em Portugal entre o 
final do século XIX e o início dos anos 70, possibilitando, assim, 
a consulta de materiais de projeto relativos à conceção e constru-
ção original de cada uma das escolas em estudo.

Por último salientamos o contacto estabelecido com os 
Conselhos Diretivos das escolas selecionadas, que permitiram a 
visita e registo fotográfico das atuais instalações escolares, o que 
possibilitou a concreta verificação dos intenções e estratégias 
projetuais. Foi ainda fulcral o contacto com os autores dos pro-
jetos de modernização, que facultaram peças desenhadas e escri-
tas, significantes na explicitação das intenções de transformação. 

Parece-nos pertinente ressalvar que a presente inves-
tigação seria tremendamente dificultada sem o contributo do           
espólio da biblioteca municipal de Matosinhos, sobre a forma de 
diversos livros que documentam a história e evolução do conce-
lho de Matosinhos, bem como de periódicos locais, essenciais 
à construção do enquadramento socioeconómico, aquando da 
conceção, construção e inauguração das escolas originais. 
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fig. 1_ o distrito do Porto enquadrado no mapa de Portugal, no extremo sudoeste do 
continente europeu. 

fig. 2_ Matosinhos, concelho pertencente à grande área metropolitana do Porto, estabelece 
uma intrínseca relação com o oceano Atlântico. 

fig. 3_ o concelho de Matosinhos divide-se em dez freguesias: a azul destaca-se a união 
das freguesias de Perafita, Lavra e S.ta Cruz do Bispo; a bordeaux Custóias, Leça do Balio 
e Guifões; a laranja, São Mamede de Infesta e Senhora da hora; e a camel, as freguesias de 
Matosinhos e Leça da Palmeira. 
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“A chave do crescimento matosinhense é a relação com o       
oceano. Esta proximidade induzia actividades piscatórias 
por exigências alimentares regionais e agromarítimas por 
imposição das necessidades produtivas dos campos limítrofes.        
Provocou depois a revolução social romântica dos banhos e 
praias, que transformaria as póvoas marinheiras e pescadeiras 
e as aldeias de lavradores-sargaceiros em centros de veraneio. 
(…) O aproveitamento das condições naturais para a constru-
ção do porto, por onde a região passou a fazer as transfusões 
sanguíneas das mercadorias, seria a fase tecnicamente plani-
ficada daquele relacionamento. A personalidade do concelho 
é, em muito, subsidiária de um fenómeno progressivo e super-
dominante: o porto de Leixões. E a expansão das pescas e das 
docas operou a primeira industrialização para transformar o 
pescado em conservas.”1

Matosinhos, concelho da região do norte de Portugal, do distrito do Porto, 
e parte integrante da grande área metropolitana do Porto, tem na relação com o 
oceano Atlântico a explicação para o seu crescimento urbano. 

Este território, relativamente pequeno em área, mas que possui uma forte 
densidade populacional2, tens os seus limites definidos a norte no encontro com 
o concelho de Vila do Conde, a nascente com o concelho da Maia (partilhando 
com este a sua maior extensão fronteiriça), a sul com o concelho do Porto, e a 
poente com o oceano Atlântico, onde desenha a sua linha costeira. O concelho 
de Matosinhos está dividido em dez freguesias, duas delas Matosinhos e Leça da 
Palmeira, que constituem a cidade sede. Fruto desta proximidade com o litoral e 
com a bacia do rio Leça que, desde sempre, favoreceu atividades como a constru-
ção naval, a exploração de sal, a prática de atividades piscatórias e, mais tarde, a 
construção do porto comercial de Leixões e o progresso da indústria conserveira, 
a partir do final do século XIX desencadeou-se em Matosinhos um exponencial 
e incessante desenvolvimento e crescimento, tanto urbano como populacional. 

No entanto, se regressarmos aos primeiros anos do século XIX, a pai-
sagem, vivência e dinâmica da cidade revelavam-se drasticamente diferentes.             
Tendo por base os pensamentos do arquiteto José Salgado, esta então vila caracte-
rizava-se como uma “…área rural atrasada, área piscatória de significado reduzi-
do, beneficiando aqui e ali dos dinheiros dos brasileiros torna-viagem.”3   

1 PACHECO, Hélder – O Grande Porto: Gondomar, Maia, Matosinhos, Valongo, Vila Nova de Gaia. 
(p. 109).
2 O concelho de Matosinhos possui uma área de cerca de 61,8 km2 e cerca de 175 mil habitantes (da-
dos do Instituto Geográfico Português e do Instituto Nacional de Estatísticas, de 2013 e 2018).
3 SALGADO, José – “Alguns aspectos da evolução urbana de Matosinhos”.  In Boletim da Biblioteca 
Pública Municipal de Matosinhos, Nº30. (p. 9).
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fig. 4_o rio leça é o principal curso de água da paisagem matosinhense, desempenhando um papel chave no desenvolvimento do território.
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Recuando no tempo, analisamos a evolução urbana de Matosinhos, de 
forma a percebermos alguns dos acontecimentos intrinsecamente relacionados 
com a formação, desenvolvimento e consolidação da identidade e paisagem ur-
bana da cidade, onde se implantam as três escolas objeto de estudo deste trabalho. 
Este segundo capítulo, ramifica-se em três partes essenciais. Três momentos que, 
seguindo a linha cronológica de configuração da cidade, se assumem como ful-
crais na história de Matosinhos.  

O primeiro subcapítulo, 'de Bouças a Leixões', estabelece uma baliza tem-
poral do século X ao século XIX. Remetendo a história da cidade para a época 
onde se definiu o primeiro aglomerado populacional desta área, seremos de-
pois conduzidos numa viagem ao longo de novecentos anos, até 1884, data em 
que se iniciou a construção do porto de Leixões, obra decisiva no progresso de               
Matosinhos, na transição para o século XX.   

Em 'o mar industrial', segunda parte deste capítulo, procuramos enqua-
drar Matosinhos na viragem do século XX. Descreve-se rapidamente o momento 
de proliferação da indústria conserveira e de expansão fabril, compreendendo a 
definição da nova organização urbana da zona poente e sul de Matosinhos, que 
rompeu com o ambiente bucólico litoral.

Finalmente, concentramos a base de análise e incidimos na evolução da 
zona nascente de Matosinhos, área onde estão implantadas as três escolas em es-
tudo neste trabalho. Paralelamente, no subcapítulo 'desenvolvimento a nascente', 
procuramos situar e elencar as obras que se demonstraram preponderantes no 
progresso deste momento recente do tecido urbano, e que alicerçaram a consoli-
dação e dignificação da área contígua aos três equipamentos escolares.

Não se pretende apresentar a história detalhada de cada um dos objetos 
arquitetónicos, mas sim traçar um percurso por diferentes obras que potenciaram 
o desenvolvimento urbano e interferiram nesta realidade territorial. 

“Matosinhos é porventura o mais contrastado e variado concelho da região. 
Não possui um rosto, uma identidade, mas três ou quatro: a extensão urbana do 
Douro ao Leça e além; a explosão industrial e desenvolvimento das docas, devo-
rando as bordaduras da terra; a cidade em transformação e as praias de gente que 
faz férias em casa. A beleza tranquila, verdejante dos campos do Norte ainda intra-
gados pelas fábricas e urbanizações (…) E, dividindo ao meio este catálogo de mu-
danças e permanências, o Leça – rio manso, de vales parnasianos e extasiantes…”4

4 PACHECO, Hélder – O Grande Porto: Gondomar, Maia, Matosinhos, Valongo, Vila Nova de Gaia. 
(p. 109).
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fig. 5_ portal do antigo mosteiro de Bouças, em 1889.
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O período medieval, especialmente o século X, remete-nos para o mo-
mento da história onde se sucederam alguns dos aspetos mais determinantes na 
ocupação deste território e onde se esboçou a definição do lugar de Matosinhos.

Esta época demarcou-se pela construção de alguns mosteiros e conventos, 
entre eles os mosteiros de S. Salvador de Bouças6, de Leça do Balio7 e de Lavra8, 
estruturas relevantes na formação de área urbana, como pontos de interesse e de 
fixação populacional. A denominação Matesinus9 regista o primeiro núcleo rural 
que se desenvolveu nas imediações do mosteiro de Bouças, juntamente com uma 
pequena comunidade entretanto fixada na foz do rio Leça. Já no século XIII, a 
evolução deste aglomerado populacional encimou a divisão administrativa do 
julgado de Bouças (parte da cidade do Porto), organização espacial que está na 
base do atual concelho de Matosinhos. 

Os últimos anos da Idade Média determinaram características que marca-
ram de forma particular o crescimento do lugar de Matosinhos, fruto do progres-
so de uma zona específica deste território. A pequena povoação que se implan-
tava junto à foz do rio Leça, expandiu a prática de atividades ligadas ao mar, “…
num processo, comum a toda a costa portuguesa, de associação entre as comunida-
des e a foz dos rios, que desaguam no Atlântico.”10 Para além da pesca (que nesta 
altura ocupava uma posição secundária, desenvolvendo-se apenas do ponto de 
vista alimentar), deu-se a expansão da construção naval, potenciando o traba-
lho em diversos estaleiros, como a construção de “…embarcações que participa-
ram nessa grande epopeia que foi a expansão.”11 Este momento marcou o início de 
uma comunhão com o litoral, que influenciou para sempre a forma de viver em                                                                                                                            
Matosinhos. 

 

“E ainda o País estava para nascer quando – no século 
XI – surge citado Matusiny ou Matesinus, umas das villas                  
romanizadas.”5

2.1.  DE BOUÇAS A LEIXÕES

5 BARROS, Rui Cerqueira – Reabilitação Urbana, do Conceito à Intervenção. Estratégia para a 
salvaguarda do núcleo antigo de Matosinhos. (p. 108).
6 Mosteiro de S. Salvador de Bouças, situado na travessa de Bouças, em Matosinhos, entretanto 
desaparecido. A referência mais antiga a este mosteiro data de 944, conhecido, durante séculos, pela 
veneração da imagem do Bom Jesus de Bouças – hoje Bom Jesus de Matosinhos.  
7 Situado no lugar de Recarei, próximo da antiga estrada romana que unia o Porto a Braga, os registos 
deste mosteiro referem a existência de um primeiro edifício religioso pré-românico, construído no 
século X, mas do qual não resta nenhum elemento. O atual mosteiro de Leça do Bálio representa 
a primeira sede da Ordem do Hospital em Portugal e, em conjunto com a igreja, constitui umas das 
primeiras construções góticas do país. 
8 O mosteiro de S. Salvador de Lavra, situava-se na vila labra, havendo muito poucos registos sobre 
o mesmo. Uma das referências mais antigas ao monasterio labra consta numa escritura de fundação e 
dotação de várias igrejas, datada de 897.
9 FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha – “O Mosteiro de S. Salvador de Bouças: notícia histórica 
(secs. X-XVI)”. (p. 137).
10 MIRANDA, Adriana – Arquitectura Industrial em Matosinhos Sul. (p. 21).
11 CLETO, Joel – “Matosinhos: Concelho em Evolução”. (p. 10).
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fig. 6_ carta de Foral de Bouças, 1514. fig. 7_ expressão da fachada da igreja de Matosinhos, 
depois da intervenção de Nicolau Nasoni.

fig. 8_ as festas do senhor de Matosinhos, na antiga rua de Santana, fronteira à igreja de Matosinhos (hoje 
avenida D. Afonso Henriques).

fig. 9_ a ligação entre as duas margens do Leça era conseguida através de uma ponte de pedra com dezanove 
arcos (1934).
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Durante o século XVI, Bouças tornou-se um dos principais pólos abaste-
cedores do Porto. Reconhecendo a sua importância como sede de ricas proprie-
dades e centro produtor agropecuário12, em 1514, D. Manuel I concedeu a carta 
de Foral a esta área. Em 1527, o julgado de Bouças era assim constituído pelas 
freguesias de Sendim, Guifões, Ramalde, Lordelo, Nevogilde, Aldoar e Lavadores. 

Foi também neste século que se procedeu à construção da igreja de            
Matosinhos, determinando-se a sua implantação entre os dois núcleos popu-
lacionais deste território: entre a povoação rural e a piscatória. Com a entrada 
em ruínas do Mosteiro de Bouças, foi necessário transferir a imagem do Bom             
Jesus para a nova igreja de Matosinhos, ação que enalteceu a importância deste 
monumento religioso e, consequentemente, a evolução daquele que viria a ser o 
núcleo central de Matosinhos. A sua crescente notoriedade levou a que, dois sé-
culos depois, se concretizasse uma profunda remodelação no conjunto dos seus 
espaços interiores e exteriores, projeto da responsabilidade do arquiteto italiano 
Nicolau Nasoni. Desta intervenção destaca-se a transformação realizada no espa-
ço interior da igreja, nomeadamente o trabalho em talha dourada, realizado no 
altar-mor e nos alteres laterais. 

Em 1733, a recolocação da imagem do Bom Jesus de Bouças no novo altar, 
foi assinalada com uma festa, romaria que deu origem às festas do Senhor de   
Matosinhos, ainda hoje aclamadas um pouco por todo o Norte do País.13

“Aliás, a presença de tão importante templo e das festividades religio-
sas que se associavam aos seus actos de culto, foi considerada por alguns, como                       
factor determinante na evolução urbana de Matosinhos. Não caberá aqui a discus-
são de tal tese, mas sempre adiantaremos que, na realidade, as Festas do Senhor de                
Matosinhos, a sua feira e romaria, foram um dos mais importantes ‘cartazes’ de que 
a então vila dispôs, para ser falada e conhecida no país e mesmo no estrangeiro.”14 

Ao longo dos anos, o recinto da igreja de Matosinhos foi gradualmente transfor-
mado em santuário, sendo hoje composto pela igreja, cemitério, adro, edifício da 
sede da misericórdia, coreto, jardim e seis capelas.

O século XVIII assinalou um momento importante do desenvolvimento 
e distribuição socioeconómica de Matosinhos, na perspetiva em que se desenha-
ram grande parte dos contornos da cidade atual. Tornou-se clara a definição do 
núcleo principal do lugar de Matosinhos, ancorado nas duas margens da foz do 
rio Leça: a sul Matosinhos e a norte Leça da Palmeira, assegurando-se a liga-
ção entre as duas por uma ponte de pedra de dezanove arcos. Traçaram-se novo        
arruamentos na direção poente, com base na malha medieval preexistente15, 

12 BARROS, Rui Cerqueira – Reabilitação Urbana, do Conceito à Intervenção. Estratégia para a 
salvaguarda do núcleo antigo de Matosinhos. (p. 58).
13 CLETO, Joel – “Matosinhos: Concelho em Evolução”. (pp. 12 e 13).
14 SALGADO, José – “Alguns aspectos da evolução urbana de Matosinhos”. In Boletim da Biblioteca 
Pública Municipal de Matosinhos, Nº30. (p. 6).
15 DUARTE, Ana Catarina Tavares – A Evolução Urbana de Matosinhos/Sul. (p. 18).
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fig. 10_ o extenso areal da praia de Matosinhos, durante a época balnear. 

fig. 11_em 1867, a abertura da rua do Godinho foi financiada por António Godinho da Silva, um dos principais 
beneméritos que, na segunda metade do século XIX, investiram no crescimento e desenvolvimento de Matosinhos.  
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consolidando-se os primeiros sinais de urbanização (ainda que timidamente,    
tendo em conta a dispersão das aldeias vizinhas e a paisagem rural que caracteri-
zava toda a área envolvente). O ano de 1836 ditou a reorganização administrativa 
de Portugal16, conduzindo à definição do concelho de Bouças, com sede no lugar 
da Senhora da Hora, instituído como vila de Bouças. Esta situação foi redesenha-
da em 1853 com a elevação do lugar de Matosinhos a vila (abrangendo as fregue-
sias de Matosinhos e Leça da Palmeira), reflexo da relevância adquirida por esta 
área no panorama concelhio. 

Em meados do século XIX “…Matosinhos mantém as suas característi-
cas bucólicas (…), e são essas características que, nomeadamente, na foz do rio 
Leça, começam a atrair uma certa burguesia que está a descobrir os banhos.”17 O            
ambiente da paisagem litoral de Leça da Palmeira reunia os requisitos necessários 
a uma agradável estância balnear, cativando uma comunidade de portuenses e 
ingleses da foz do Douro a convergirem nesta área, seduzidos pela nova cultura 
dos banhos e praias. A constante afluência de novos banhistas, principalmente no 
verão, motivou a construção de diversas estruturas de apoio e lazer na frente de 
mar leceira, como hotéis, restaurantes e cinemas, reflexo da transformação das 
“…aldeias de lavradores-sargaceiros em centros de veraneio.”18 Nesta época, este 
primeiro surto de modernização forçou o desenvolvimento dos meios de comu-
nicação e transporte entre o Porto e Matosinhos. Em 1872 inaugurou-se a ligação 
de carro americano entre a praça do Infante e Leça da Palmeira, e em 1881, a 
Companhia Carris de Ferro do Porto passou a assegurar a ligação entre a Boavista 
e Leça da Palmeira (seguindo pela atual rua Brito Capelo e atravessando o rio por 
uma ponte de madeira, mandada construir para o efeito).

Parece-nos inegável que o concelho de Matosinhos é de facto “…fruto da 
sua abertura ao mar. Por ele partiram mareantes na época dos descobrimentos, 
assim como os emigrantes que demandavam as terras do longínquo Brasil.”20

A personalidade do concelho foi, em muito, marcada pelo regresso destes 
matosinhenses emigrados no Brasil, determinantes no avanço urbano e social da 
terra que os viu partir. Foram várias as personalidades que financiaram a constru-
ção dos primeiros edifícios públicos concelhios – algumas das primeiras escolas, 
o primeiro hospital, vários palacetes, como o palacete Visconde de Trevões e a 
Casa do Godinho –, assim como o desenho e abertura de algumas importantes 
ruas da atual cidade. Por exemplo, a rua do Godinho, financiada em 1867 por 
António Godinho da Silva, com o objetivo de unir dois lugares de devoção da 

16 A Lei de 25 de abril de 1835, integrada no Código Administrativo de 1836, reiterou a divisão de 
Portugal continental em dezassete distritos administrativos, e a divisão destes em concelhos. 
17 CLETO, Joel – “Matosinhos: Concelho em Evolução”. (p. 16).
18 PACHECO, Hélder – O Grande Porto: Gondomar, Maia, Matosinhos, Valongo, Vila Nova de Gaia. 
(p. 109).
19 Companhia Carril Americana (1872), responsável pelo primeiro transporte ligeiro coletivo 
(precursor do carro elétrico), movido sobre carris por tração animal. Assegurava a ligação do Porto a 
Matosinhos pela frente de mar.
20 CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS – “A História de Matosinhos”.  
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fig. 12_ a rua do Godinho foi, desde sempre, um eixo de comunicação essencial, ligando de forma retilínea a avenida 
D. Afonso Henriques à frente de mar.
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cidade: a avenida D. Afonso Henriques, antiga rua de Santana (fronteira ao adro 
da igreja do Bom Jesus de Matosinhos) e o monumento do Senhor do Padrão21, 
junto à orla marítima. 

“O nervo central da vila mantinha-se o rio Leça, com as suas praias fluviais, 
a pesca e a recolha de mexoalho.”22 Porém, encontrava-se iminente aquela que viria 
a ser a maior alteração económica, social e urbana do concelho de Bouças.

Na década de oitenta do século XIX, a progressiva dificuldade à navegação 
do rio Douro, onde se localizava o único porto alfandegário da zona do norte de 
Portugal, começou a tornar urgente a construção de um porto alternativo ao do 
Douro. E foi neste contexto que, em 1884, se iniciou a construção do porto de 
abrigo de Leixões, projetando-se os seus molhes sobre um aglomerado rochoso 
instalado na foz do rio Leça – Leixões –, e que desde sempre serviu de porto de 
abrigo natural a embarcações que não conseguiam entrar no rio Douro.

A inevitável criação de um novo porto de abrigo e o consecutivo projeto 
de desenvolvimento portuário, conduziram à construção do porto de Leixões. 
Este foi o princípio de um claro percurso de transformação e crescimento expo-
nencial de todo o desenvolvimento urbanístico e industrial de Matosinhos.

21 Monumento que assinala o lugar onde, segundo a lenda, foi encontrada a imagem do Bom Jesus de 
Matosinhos. 
22 SALGADO, José – “Alguns aspectos da evolução urbana de Matosinhos”. In Boletim da Biblioteca 
Pública Municipal de Matosinhos, Nº30. (p. 9).
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fig. 13_ vista aérea do porto de Leixões, em 2001.
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O desenvolvimento urbano das cidades pode ser definido por um comple-
xo conjunto de transformações, que, de forma particular, deram resposta a desa-
fios de uma determinada época e local. A sua idealização e consequente execução 
refletem as mudanças e avanços sociais, conservando tanto a sua construção de 
identidade, como as marcas dos seus habitantes. “Que teria sucedido a Matosinhos 
sem o mar?”24 

O início da construção da estrutura portuária de Leixões e o aparecimento 
das primeiras fábricas de conservas nas últimas décadas do século XIX, condu-
ziram a profundas transformações na paisagem urbana, económica e a social de 
Matosinhos. A agricultura e a pesca, ocupações predominantes até então, foram 
progressivamente substituídas por atividades do setor industrial e serviços. As-
sinalou-se o início de um franco crescimento demográfico, fruto da afluência e 
fixação de novos trabalhadores, que vieram dar resposta à falta de mão de obra 
existente na pequena comunidade de Matosinhos.

A proximidade com a cidade do Porto e o contacto privilegiado com o mar, 
excelente meio de exportação e importação de matéria-prima, fizeram de Leixões 
um núcleo de enorme interesse para o investimento económico, contribuindo, 
também, para a fixação de empresários exteriores à cidade, que anos mais tarde 
contribuíram para o desenvolvimento e prolongamento da vila. O progresso des-
ta obra esteve desde sempre enredado em enorme controvérsia25, consequência 
da presumível transferência do domínio de navegabilidade do rio Douro para 
Matosinhos, que levaria à concentração e fortalecimento de novas oportunidades 
de investimento.

“Pela mesma altura, a configuração urbana de Matosinhos co-
nhecia transformações que praticamente lhe deram o carácter 
actual e a fizeram romper definitivamente com o clima de pó-
voa minhota do litoral, estabilizada no tempo e na geografia, 
com crescimento diminuto.”23

2.2.  O MAR INDUSTRIAL

23 PACHECO, Hélder – O Grande Porto: Gondomar, Maia, Matosinhos, Valongo, Vila Nova de Gaia. 
(p. 114).
24 Idem. (p. 109).
25 A transferência do porto comercial do Douro para Leixões, incitou sempre alguma resistência da 
burguesia portuense. Também a cidade do Porto cresceu com base na cúmplice relação com a frente 
fluvial, como se comprova pela localização das principais estruturas económicas e comerciais (a bolsa, 
a alfândega, as sedes e armazéns das principais empresas) e, tal como em Matosinhos, pela fixação 
industrial ao longo das margens do rio.
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fig. 14_ uma linha de caminho de ferro unia Leixões a S. Gens, permitindo o transporte da pedra utilizada na 
construção dos molhes do porto de abrigo. Em 1893, foi autorizada a utilização desta linha no transporte de 
passageiros e mercadorias, inaugurando-se a linha do "Ramal de Leixões". 

fig. 15_ fábrica da Real Companhia Vinícola, prosseguida da abertura da avenida Menéres. 

fig. 16_ a área que hoje conhecemos como Matosinhos Sul foi desenhada sobre os terrenos do lugar do Prado, 
uma zona de extensos campos agrícolas, atravessada por um ribeiro, onde se dispunham diversos moinhos.
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Desde o início da sua construção em 1884, foram necessários oito anos até 
estar concluída a primeira fase do porto de Leixões, daquela que “…foi, de facto, 
a maior obra de engenharia realizada em Portugal no século XIX.”26 Em 1893 foi 
autorizada a utilização do caminho de ferro de serviço à pedreira de S. Gens27 
(através do qual se fazia o transporte de material para a construção do porto) 
para o transporte de passageiros e mercadorias, assegurando-se mais uma linha 
na rede de transportes local.  

Foram dados os primeiros passos de transição de uma comunidade alta-
mente rural para uma área urbana, munindo-a de um conjunto de estratégias de 
valorização e dignificação, potenciadoras de uma paisagem urbana qualificada 
e harmoniosa. Em 1884, ano do arranque das obras do porto, surge o primeiro 
mercado fixo da vila, junto à foz do rio Leça, no quarteirão definido pelas atuais 
ruas França Júnior, Álvaro Castelões e Conde São Salvador. Em 1885 entrou em 
funcionamento a rede de iluminação pública a petróleo, sendo posteriormente 
substituída por iluminação a gás, em 189128.  Em 1897, por acordo com a Compa-
nhia das Águas do Porto, surgiu o abastecimento domiciliário de água canalizada.

Na última década do século XIX “…o concelho de Bouças torna-se um dos 
subúrbios do Porto mais importantes de todo o distrito, em termos populacionais.”29 

Tal como várias cidades mundiais, Matosinhos entrou no processo de 
industrialização, assistindo-se à formação dos primeiros contornos daquele que 
viria a ser o seu parque industrial, na área sul da vila. A primeira unidade fabril 
a instalar-se nesta zona de Matosinhos foi a Real Companhia Vinícola, um edi-
fício inspirado nos modelos utilizados em Inglaterra nas primeiras explorações 
agrícolas industrializadas30, construído pela sociedade Menéres & Cª, entre 1897 
e 1901. Em 1899 surgiu a primeira fábrica moderna de conservas: a Real Fábrica 
de Conservas de Matosinhos, de Lopes, Coelho Dias & C.ª Lda., a primeira de 
muitas fábricas de conservas em solo matosinhense, com uma produção média 
de seis milhões de latas de conserva anuais e um corpo de trabalhadores formado 
por trezentos operários.

A construção destas duas instalações fabris marcou o início de uma era. 
O espaço sul da vila, de mediação entre Matosinhos e o Porto, definia-se, até este 
momento, por uma zona de extensos terrenos agrícolas, distante do aglomera-
do primitivo, e onde se localizava o hipódromo de Matosinhos, local destina-
do à realização de corridas de cavalos promovidas pelo Jockey Club Portuense31.                

26 CLETO, Joel – “Matosinhos: Concelho em Evolução”. (p. 18).
27 Localizada no monte de S. Gens, em Custoias, esta elevação granítica era o ponto mais alto do 
concelho de Matosinhos.
28 PACHECO, Hélder – O Grande Porto: Gondomar, Maia, Matosinhos, Valongo, Vila Nova de Gaia. 
(p. 114).
29 NUNES, Sandra Ferreira de Carvalho – A Evolução Urbana de Matosinhos (1890-1909). (p. 29).
30 DUARTE, Ana Catarina Tavares – A Evolução Urbana de Matosinhos/Sul. (p. 22).
31 Jockey Club Portuense (1875-1883), clube situado na rua Brito Capelo, fundado por membros da 
burguesia e aristocracia da cidade do Porto. 
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fig. 17_ planta "Projecção Horizontal de parte da Vila de Matosinhos, compreendida entre a praia dos 
banhos e o forte do Queijo", da autoria de Licínio Guimarães (finais do séc. XIX).

fig. 19_ agitação à entrada da lota, no núcleo piscatório a poente. 1960

fig. 18_ planta de 1952, onde se verifica a articulação entre dois momentos da história da cidade           
(A - desenvolvimento do século XIX; B - desenvolvimento do século XX).

A

B
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Tirando partido das oportunidades de desenvolvimento industrial reuni-
das neste local foi desenhado, na década de 80, um plano de urbanização sobre o 
lugar do Prado, da autoria do engenheiro Licínio Guimarães, definindo-se uma 
malha ortogonal de ruas largas e quarteirões de grandes dimensões, com 112 m 
de comprimento e 66 m de largura32, anunciando a implantação do parque in-
dustrial de Matosinhos. A construção de novos edifícios e o rasgamento de ruas 
foram surgindo em simultâneo, sendo a abertura das novas vias regularmente so-
licitada pelas empresas, como aconteceu no caso da Avenida Menéres, financiada 
em parte pela Menéres & Cª, adotando, por esse motivo, esta designação.

Este novo parque industrial foi então remetido para a periferia da vila. 
“Uma nítida orientação no sentido de não se misturar as funções nos espaços, so-
bretudo de não importunar os residentes, ou os forasteiros em turismo, com ele-
mentos urbanos menos agradáveis. Esta preocupação constante, apesar da micro 
escala do processo de industrialização, aproxima-se das preocupações sentidas nos 
Países mais industrializados.”33 Esta política de zonamento da área industrial em 
relação ao núcleo original transparece-se na morfologia urbana que caracteriza as 
duas áreas da cidade. É clara a convergência entre a malha ortogonal e dimensão 
do lote que constituem a quadrícula de Matosinhos Sul, e o aglomerado urbano 
que caracteriza o núcleo primitivo da antiga vila. “Se pegarmos numa planta de 
Matosinhos, logo percebemos a ordem da sua evolução traçada para sul da rua do 
Godinho, praticamente à régua e esquadro, num rigor funcionalmente adaptado às 
necessidades da indústria. E percebemos (também) como aquela rua e a de Brito 
Capelo subordinaram o alinhamento da futura cidade segundo moldes precursores 
(quando, na época da sua concepção, o País andava de tamancos e era analfabe-
to).”34 

Na viragem para o século XX, o desenvolvimento da indústria conser-
veira e a necessidade de garantir cada vez mais peixe, matéria-prima essencial 
à prossecução da indústria, fizeram com que Matosinhos passasse de uma terra 
de gente ligada ao mar, nomeadamente à construção naval e à exploração do sal, 
para uma verdadeira terra de pescadores35, em virtude da acentuação da cultura 
do mar e da modernização da atividade piscatória. O reticulado urbano proposto 
no plano de Licínio Guimarães estava praticamente concluído, sendo que alguns 
dos quarteirões ainda se encontravam desocupados ou com uma percentagem de 
ocupação muito reduzida. As fábricas e armazéns continuavam a aumentar a um 
ritmo moderado (sendo que o desenho de implantação, reflexo da urgência na 
construção, era objeto de um menor planeamento), começando-se a instituir a 
vila de Matosinhos como um parque industrial de relevo nacional36.

32 DUARTE, Ana Catarina Tavares – A Evolução Urbana de Matosinhos/Sul. (p. 22).
33 MIRANDA, Adriana – Arquitectura Industrial em Matosinhos Sul. (p. 23).
34 PACHECO, Hélder – O Grande Porto: Gondomar, Maia, Matosinhos, Valongo, Vila Nova de Gaia. 
(p. 114).
35 CLETO, Joel – “Matosinhos: Concelho em Evolução”. (p. 18).
36 DUARTE, Ana Catarina Tavares – A Evolução Urbana de Matosinhos/Sul. (p. 46).
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fig. 20_ na viragem para o século XX, a rua Brito  Capelo consolidou-se o nervo central da vila. Aqui vemos 
as ornamentações características das festas do Senhor de Matosinhos, em 1951.

fig. 21_ a construção do porto comercial implicou a expropriação e consequente destruição de grande parte 
do aglomerado edficado, que definia a área primitiva. 

fig. 22_ a estrutura do porto de Leixões marcou para sempre a paisagem urbana de Matosinhos. 
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“Mas o processo industrial não se limitou aqui à cidade de Matosinhos: um 
pouco por todo o concelho as chaminés das fábricas vão começar a lançar a sua 
sombra, sobre as antigas marcas de ruralidade.”37 A partir deste momento, o aglo-
merado urbano primitivo começou a perder importância, dando-se a progressiva 
afirmação da face mais urbana da Matosinhos. A rua Brito Capelo38, um dos pri-
meiros eixos de ligação à cidade do Porto, consolidou-se como o nervo central da 
vila.39  Neste eixo estruturante, instalaram-se grande parte dos estabelecimentos 
comerciais e alguns serviços: os cafés, mercearias, confeitarias, os hotéis, as novas 
agências bancárias, os correios, e o edifício dos paços do concelho.40  

Na década de 20, e imersos neste clima de prosperidade, eram incontestá-
veis as enormes potencialidades do porto de Leixões, reunindo todas as condições 
necessárias na construção de um porto comercial de grandes dimensões. Este ce-
nário, acrescido dos constantes problemas inerentes à navegabilidade do Douro, 
provocados pelo aumento do calado dos navios e pelo progressivo estreitamento 
do Cabedelo, que dificultava a transposição da barra do Douro, tornaram eviden-
te a necessidade de reconverter o então porto de abrigo em porto comercial de 
Leixões. Iniciou-se a sua construção, rasgando toda a estrutura portuária sobre as 
margens da foz do rio Leça. Numa primeira fase, procedeu-se à abertura da doca 
Nº1 (1940), avançando-se mais tarde com a empreitada da doca Nº2 (1955), já 
depois do fim da Segunda Guerra Mundial.41 

Finalizada a sua construção, Leixões passou a totalizar cinco quilómetros 
de cais, cinquenta e cinco hectares de área terrestre e cento e vinte hectares co-
bertos por água, estrutura que abriu as portas de Matosinhos a outros países, 
promovendo novas trocas comerciais, e impulsionando o progresso da indústria 
conserveira e a evolução da vila. No entanto, a abertura deste porto teve também 
um impacto gigante na configuração urbana de Matosinhos. Toda a zona ribei-
rinha do Leça, área primitiva de Matosinhos e de Leça da Palmeira, foi destruída 
pelo avanço do porto terra dentro, sendo, por isso, diminuta a área histórica de 
Matosinhos que permanece até aos nossos dias, mantendo-se apenas o aglomera-
do próximo do recinto da igreja.  

 
“Matosinhos não tem um centro histórico desses de encher um disco de foto-

grafias. E o que de mais histórico lhe conhecemos no coração da cidade, as antigas 
indústrias conserveiras, até já praticamente desapareceu, para dar lugar à ‘moder-
nidade’ dos prédios de Matosinhos Sul.”42

37 CLETO, Joel – “Matosinhos: Concelho em Evolução”. (p. 21).
38 Rua Brito Capelo, eixo de ligação entre a área do mercado de Matosinhos e a estrada da 
Circunvalação. Antiga rua Guerra Junqueiro e posteriormente rua do Juncal de Cima. É uma das 
principais artérias da cidade, sendo conhecida como o “Chiado de Matosinhos”.
39 SALGADO, José – “Alguns aspectos da evolução urbana de Matosinhos”. In Boletim da Biblioteca 
Pública Municipal de Matosinhos, Nº30. (p. 12).
40 Projetado, em 1934, pelos arquitetos David Moreira da Silva e Maria José Marques Silva.
41 SOUSA, Fernando de e ALVES, Jorge Fernandes – Leixões: uma história portuária. (p. 13). 
42 COENTRÃO, Abel – “Bouças: Matosinhos regressou ao antigo coração do concelho”. 
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fig. 23_ a Real Vinícola dedicava-se ao comércio de vinho, que era transportado para o porto de 
Leixões através de um comboio. 

fig. 24_ este edifício industrial de Matosinhos fechou em 1930 e, depois de décadas dotado ao 
abandono, foi adquirido pela autarquia e, posteriormente, sujeito a uma profunda reabilitação. 

fig. 25_ esta obra de requalificação devolveu a Matosinhos um dos seus mais notáveis edifícios 
industriais (construído entre 1897 e 1901).
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A industrialização de Matosinhos alcançou tanto o seu apogeu como de-
clínio durante o século XX, com picos de produção e exportação nos períodos 
das duas grandes guerras mundiais. “Profundamente condicionada pela política 
corporativa do Estado Novo, a indústria conserveira chegou aos anos 60 descapitali-
zada, antiquada e pulverizada em empresas inviáveis que só o protecionismo estatal 
permitia sobreviver.”43 O declínio acentuou-se nos anos 70, agravado pela crise do 
petróleo e das pescas, conduzindo ao encerramento de várias unidades fabris e 
ao sequente colapso da indústria conserveira. Chegaram a ser mais de cinquenta 
fábricas, empregando milhares de pessoas, sendo que, daquela que foi a maior 
indústria de Matosinhos, restam apenas quatro exemplares em funcionamento 
em todo o concelho, dois destes localizados em Matosinhos Sul: a fábrica Pinhais 
& C.ª Lda., fundada em 1920, e a fábrica Conservas Portugal Norte Lda., fundada 
em 1912, localizadas, respetivamente, na avenida Menéres e na rua Sousa Aroso.

O tecido industrial de Matosinhos Sul tem vindo a ser substituído por 
outras funções, com predominância para a ocupação residencial, principalmente 
nos quarteirões localizados mais a poente, junto à frente marítima. Salienta-se, no 
entanto, uma iniciativa que acreditamos ser merecedora de registo. No ano 2000, 
o quarteirão da Real Companhia Vinícola foi classificado como monumento de 
interesse público44, sendo, anos depois, alvo de um intenso projeto de reabilitação 
e readaptação, da autoria do arquiteto Guilherme Machado Vaz. Inaugurado em 
novembro de 2017, este conjunto edificado acolhe agora os espaços da Casa da 
Arquitetura, assim como as instalações da Orquestra Jazz de Matosinhos e de um 
conjunto de estabelecimentos comerciais, espelhando, assim, o possível início de 
um processo de regeneração urbana.

43 CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS – Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de 
Matosinhos Sul. Relatório Final: Projeto de Definição de ORU. (p. 19).
44 DIÁRIO IMOBILIÁRIO – "Matosinhos: Real Vinícola, um quarteirão 'ícone' na cidade".
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fig. 26_ desenvolvimento e consolidação da malha urbana de Matosinhos, 
no encontro com o oceano Atlântico, o rio Leça e o porto de Leixões. 
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Em 1890 a população de Matosinhos totalizava 4 857 habitantes. No século 
XX, os índices de crescimento subiram em flecha, indicando em 1930 um total de 
21 205 habitantes e, dez anos depois, 29 39846. Era urgente construir casas, era ur-
gente munir a cidade de equipamentos públicos, melhorar a rede de transportes, 
a iluminação das ruas, a rede de saneamento. 

Matosinhos começou a desenvolver-se progressivamente para nascente. 
Com este capítulo pretende-se olhar e perceber a evolução desta área da vila, onde 
se implantam as três escolas em estudo neste trabalho. Perceber a consolidação do 
território contíguo aos três equipamentos escolares, reconhecer o progresso desta 
parte do território, verificando cronologicamente os edifícios que foram sendo 
construídos e que estão intrinsecamente ligados à conformação e dignificação 
deste momento recente do tecido urbano. Como limite espacial desta observação 
selecionou-se, então, a zona nascente de Matosinhos, mais concretamente a área 
localizada a este da avenida D. Afonso Henriques47, um dos principais eixos desta 
parte do território e que faz frente à escadaria exterior do adro da igreja Matriz. 
Atendendo à cartografia de 1952, anexa na página anterior, verificamos que pou-
cos eram os edifícios construídos nesta área em estudo, revelando-se a parte do 
tecido urbano por consolidar, em contraste com a malha ortogonal perfeitamente 
definida, que marcava a zona poente e sul da vila. De forma a clarificar a leitura 
da imagem, salientamos marcação da avenida D. Afonso Henriques, bem como 
dos terrenos onde posteriormente foram construídas as três escolas a nascente. 

“Noutros tempos Matosinhos terminava no Hospital, pouco 
mais ou menos. A freguesia era toda virada para o mar. Quan-
do morria alguém o acompanhar do funeral era uma imensa 
caminhada. A rua de Alfredo Cunha tinha mais terrenos do 
que casas o que tornava o percurso mais doloroso. Lá no alto 
(…) os vivos respiravam de alívio, pois só faltava calcorrear 
aquela avenida, ladeada de árvores, até à porta do cemitério. 
O regresso era mais rápido pois descia-se pelo monte que vinha 
dar à Casa do Leão e, depois aos terrenos onde foi construído o 
Bairro dos Pescadores.”45

2.3.  O DESENVOLVIMENTO A NASCENTE

45 O PORTO DE LEIXÕES – "O caminho de Sendim”. 
46 SALGADO, José – “Alguns aspectos da evolução urbana de Matosinhos”. In Boletim da Biblioteca 
Pública Municipal de Matosinhos. (pp. 11 e 13).
47 Avenida D. Afonso Henriques, eixo de ligação entre a praça Guilhermina Suggia e a estrada da 
Circunvalação. Antiga rua de Santana e posteriormente avenida da Vitória. Terminava na parte sul do 
Campo da Feira, onde hoje temos o jardim Basílio Teles. 



48

fig. 28_ o hospital da Santa Casa da Misericórdia do Bom Jesus de Matosinhos, localizado na rua Alfredo Cunha, foi o 
primeiro edifício público de destaque a ser construído a nascente. 

fig. 29_ inaugurado em 1928, o jardim Basílio Teles foi o primeiro jardim público desta zona da cidade.   

fig. 30_ o campo de Santana, construído nos anos 30, tornou-se um importante espaço de reunião dos matosinhenses. 
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O primeiro edifício de destaque a surgir nesta área foi o hospital da Santa 
Casa da Misericórdia do Bom Jesus de Matosinhos, um projecto do Engenheiro 
António da Silva. Inaugurado a 3 de maio de 1898, este complexo hospitalar foi 
implantado num terreno praticamente triangular, limitado a norte pela estrada 
da Misericórdia e a sul pela rua de Alfredo Cunha, contíguo aos terrenos agríco-
las pertencentes à Misericórdia. “O vértice oriental daquele triângulo… é um dos 
mais belos pontos de vistas que conhecemos nos arrabaldes do Porto. Ao noroeste, 
a povoação de Leça da Palmeira estende-se como um branco lençol pela encosta da 
margem direita do rio Leça. Ao poente, (…) a Villa de Matosinhos que se estende 
até ao mar. Ao sul, a esplanada e o mar sempre sulcados de grandes e pequenas 
embarcações.”48, o local é assim engrandecido pelo autor do projeto na memória 
descritiva. O hospital de Matosinhos foi construído em quatro grandes fases: em 
1898 foi inaugurado o primeiro edifício, destinado ao funcionamento de um asi-
lo, um espaço para receber, tratar e apoiar apenas homens inválidos da freguesia. 
Em 1906, foram executadas as primeiras obras de ampliação e, consequentemen-
te, em 1918 foi inaugurado um segundo edifício e uma enfermaria. Por último, 
em 1922 foram realizadas as principais obras de ampliação deste complexo, sendo 
efetuadas as ligações entre os volumes, e construídas novas dependências hospi-
talares, como uma sala de operações e enfermaria, quartos particulares e salas de 
consulta externa, assim como áreas de cozinha.

 
A paisagem agrícola predominante da zona nascente da vila, passou a ser 

marcada pelo hospital de Matosinhos, ponto de referência tanto em Matosinhos 
como nos concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Maia, que à data não 
possuíam instalações hospitalares49. Reflexo do progressivo desenvolvimento 
desta zona, em maio de 1928 foi inaugurado o jardim Basílio Teles, primeiro jar-
dim público desta área da cidade. Este jardim, delimitado pelas ruas Ló Ferreira, 
Conde Alto Meirim, Primeiro de Maio e avenida D. Afonso Henriques, ocupou a 
área do antigo Campo da Feira, transformando-o num “…espaço muito aprazível, 
arborizado e florido, com bancos que convidavam ao descanso.”50 No espaço central 
do jardim foi também instalado um coreto, evocando a realização de concertos, 
festivais musicais, desfiles, entre outros acontecimentos culturais.

Em 1936 foi inaugurado o Campo de Santana, na rua Silva Pinheiro, mui-
to próximo do jardim Basílio Teles. Este campo foi, até à década de 1960, a “casa” 
do Leixões Sport Club51, um espaço onde afluíam centenas de pessoas com o     
objetivo de assistirem aos jogos de futebol disputados entre o clube local e os seus 
diversos adversários.

48 “Como nasceu o Hospital de Matosinhos”. O Comércio de Leixões. nº 3423 (p. 4).
49 BASTO, Pedro de Magalhães – Hospitais do Norte de Portugal. (p. 121).
50 SOUSA, Manuel T. Rodrigues e GALEGO, Belmiro Esteves – Matosinhos: Fotomonografia 
Toponímica. (p. 45).
51 O Leixões Spot Club, principal clube desportivo de Matosinhos, foi fundado a 28 de novembro de 
1907.
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fig. 31_ foram várias as famílias de industriais conserveiros que elegeram a área a nascente da avenida 
D. Afonso Henriques para construirem as suas habitações. No cruzamento desta avenida com a rua 
Alfredo Cunha, encontrávamos a vivenda de Adriano Luças, fundador da Luças & C.aLda.

fig. 33_ em 1993, este palacete foi restaurado pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira, albergando, desde 
então, os espaços da Casa da Juventude de Matosinhos. 

fig. 32_ o palacete da família do conselheiro Arthur António da Costa Braga é, de igual forma, um 
dos mais notáveis exemplos do conjunto habitacional a nascente. 
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O primeiro campo do Leixões localizava-se na rua Conde Alto Mearim52, 
na zona poente da vila. Mais tarde, por limitações de espaço, este acabou por ser 
abandonado e as práticas desportivas do clube transitaram para um terreno com 
entrada pela rua Tomaz Ribeiro, no limite entre a zona poente e sul da vila. Só 
mais tarde, a 8 de novembro de 1936 é que foi inaugurado o Campo de Santana, 
terceira morada do clube, agora localizado na zona este da cidade, certamente um 
indicador do eminente desenvolvimento desta área e da disponibilidade constru-
tiva desta parte do território ainda por consolidar. O Campo de Santana era um 
local de reunião do nosso povo, frase que ainda hoje permanece escrita nos muros 
que o circunscreviam. 

Matosinhos dos anos 30 era então dominada pelas famílias de industriais 
conserveiros. O gradual destaque desta vila enquanto maior centro nacional de 
pesca da sardinha, conduziu à afirmação deste “…novo grupo social em expan-
são…”53, o que se refletiu visivelmente na ocupação do território urbano. 

Apesar de “…o nervo da vila permanecer a rua Brito Capelo, onde as lojas 
se multiplicam, bem como as agências bancárias, a Câmara, os correios, a biblio-
teca, os cafés.”54, surgiu um interesse em construir novas habitações na periferia 
próxima. As ruas desta zona nascente, como a avenida D. Afonso Henriques e a 
envolvente do jardim Basílio Teles, foram rodeadas de casas e vivendas, afastadas 
da área piscatória que proliferava junto ao mar, o que acentuou novamente o pro-
gresso desta área. 

O desenvolvimento da pesca e da indústria conserveira provocaram 
um rápido e incessante crescimento demográfico em Matosinhos, resultado da      
afluência da população rural em busca de melhores condições de vida e da falta 
de mão de obra para a indústria, tal como descrito anteriormente. Esta enorme 
comunidade de novos residentes fixou-se nesta vila, evidenciando a necessidade 
de construir casas de renda económica, de forma a responder às carências conce-
lhias. Anos antes, as obras de ampliação do porto comercial de Leixões destruí-
ram uma vasta área residencial, assim como um bairro de pescadores que existia 
junto à foz do rio Leça, o que agravou este problema habitacional e aumentou 
o número de desalojados. Neste contexto, tornou-se eminente a construção de 
novas estruturas habitacionais, capazes de responder ao significativo aumento da 
densidade populacional.

“É evidente que esta situação contribuiu para acelerar o ritmo de constru-
ções nas freguesias do Concelho, transformando meios até há pouco estritamente 
agrícolas em meios residenciais”55. 

52 RODRIGUES, José – “A 1ª equipa do Leixões Sport Club, 1907”. 
53 SALGADO, José – “Alguns aspectos da evolução urbana de Matosinhos”. In Boletim da Biblioteca 
Pública Municipal de Matosinhos, Nº 30. (p. 12).
54 Idem, ibidem.
55 GALANTE, Domingos José - “O Problema Habitacional no Concelho de Matosinhos”. O Comércio 
de Leixões. nº 2777. (pp. 1 e 2).
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fig. 36_ o bairro de Alvalade, em Lisboa, serviu de referência à conceção do bairro do Tarrafal, 
proximidade que se evidência, principalmente, na projeção das varandas e no desenho dos vãos 
envidraçados, que vencem verticalmente os vários pisos e iluminam a caixa de escadas. 

fig. 35_ seguiu-se a construção do bairro do Tarrafal, um conjunto habitacional composto por 
vinte e quatro blocos residenciais, implantado numa zona contígua ao campo de Santana. 

fig. 34_ a construção do bairro dos Pescadores constituiu a primeira iniciativa municipal de 
resposta ao incessante crescimento demográfico, e consequente agravamento do problema 
habitacional, que marcou as primeiras décadas do século XX. 
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E foi com base neste paradigma que, em junho de 1949, foram inaugu-
radas as primeiras cento e vinte casas daquele que é, até hoje, conhecido como 
o bairro dos Pescadores56. Este enorme conjunto habitacional ocupou os terre-
nos do lugar de Manhufe, uma enorme mata a este da igreja do Bom Jesus de                        
Matosinhos, e a norte do hospital da Santa Casa da Misericórdia, localização bas-
tante contestada pela comunidade piscatória, por efetivamente ser muito distante 
do mar e do seu núcleo de atividade. Esta estrutura foi sendo sucessivamente 
ampliada, entre 1948 e 1972, reunindo um total de trezentos e dezanove fogos, 
uma das mais importantes realizações sociais do concelho de Matosinhos. 

Se no início do século XX a zona nascente definia-se como uma área de 
carácter principalmente agrícola, cerca de cinquenta anos depois começou-se a 
sentir uma verdadeira transformação nesta definição. Era cada vez maior o nú-
mero de habitações construídas a nascente da Avenida D. Afonso Henriques, jun-
to ao jardim Basílio Teles e agora, também, nas imediações do Campo de Santana. 
Em 1952 construiu-se um outro bairro nesta área de Matosinhos, com a contri-
buição da Federação de Habitações Económicas da Caixas de Previdência57. 

O modelo de bairro adotado é consequente da experiência do bairro de 
Alvalade, projetado pelo arquiteto e urbanista Faria da Costa, em Lisboa, embo-
ra numa escala substancialmente menor. Foram edificados vinte e quatro blocos 
residenciais de nove tipologias diferentes, com um máximo de quatro pisos, per-
fazendo um total de cento e sessenta e quatro fogos. São claras as similaridades 
entre os dois modelos de bairro, tanto na tipologia esquerdo-direito, como na 
simetria das fachadas, no desenho dos vãos com varandas balançadas e no vão 
envidraçado central que vence os vários pisos e ilumina a caixa de escadas. 

Este novo bairro ficou conhecido como o bairro do Tarrafal, referência 
ao facto de ter sido “…construído num local ermo, longe do centro da vila.”59 A 
construção deste conjunto habitacional integrou, também, a abertura de três no-
vas ruas nas imediações do Campo de Santana: as ruas de Goa, Damão e Diu. O 
bairro do Tarrafal começou a ser habitado em 1952-53.

Já em 1955, um dos mais emblemáticos imóveis da cidade de Matosinhos, 
o palacete Visconde de Trevões, tornou-se propriedade municipal60. Este edifí-
cio, localizado junto ao jardim Basílio Teles, foi mandado construir, em 1910,            

56 SOUSA, Manuel T. Rodrigues e GALEGO, Belmiro Esteves – Matosinhos: Fotomonografia 
Toponímica. (p. 42).
57 Federação de Habitações Económicas de Caixas de Previdência (1947) desenvolveu, ao longo 
de 25 anos, um vasto trabalho de financiamento e promoção de projectos e construção de ‘Casas 
de Renda Económica’ por todo o território nacional, dedicando-se também ao aprofundamento e 
discussão sobre a temática do habitar.
58 SOUSA, Manuel T. Rodrigues e GALEGO, Belmiro Esteves – Matosinhos: Fotomonografia 
Toponímica. (p. 44).
59 O PORTO DE LEIXÕES – “O caminho de Sendim”. 
60 CLETO, Joel – “Caminhos da História: Matosinhos e o Visconde de Trevões”.
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fig. 37_ construído em 1910, como residencia oficial da família de Emídio Ló Ferreira, o 
palacete Visconde de Trevões é um dos mais emblemáticos imóveis da cidade.

fig. 38_ a partir da segunda metade do século XX, este palacete passou a servir o município, 
recebendo nos seus espaços alguns dos serviços públicos da vila. Nesta fotografia 
encontramos as alunas da escola industrial e comercial de Matosinhos com a professora de 
educação física, no ano letivo 1959-60.
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por Emídio Ló Ferreira61, para ser residência oficial da sua família, após regres-
sarem do Brasil. Conhecido pelo seu ostentoso salão de baile e pelos seus amplos 
jardins envolventes (que ocupavam grande parte do quarteirão delimitado pelas 
ruas de Alfredo Cunha, Goa, Primeiro de Maio e avenida D. Afonso Henriques), 
este edifício, depois de perder a sua primeira função como casa particular, ga-
nhou relevância municipal, cedendo os seus espaços a alguns dos mais importan-
tes serviços locais.

Ainda em 1955, foi inaugurado o primeiro serviço público nos espaços do 
palacete: a escola industrial e comercial de Matosinhos. Motivados pelo aumen-
to progressivo da importância da educação na organização da sociedade, e pela 
necessidade de formação de mão de obra especializada, capaz de dar resposta ao 
constante progresso do Porto de Leixões, foi criada a primeira escola de ensino 
técnico-profissional, ocupando durante oito anos os espaços interiores e os jar-
dins do palacete. “Dado o aumento do número de inscrições e o funcionamento 
de novos cursos nos anos subsequentes…”62, depressa foi necessário aumentar o 
seu espaço físico e construir um novo edifício que se adequasse às necessidades 
da escola. A 19 de junho de 1964 foram inauguradas as instalações definitivas 
da escola comercial e industrial de Matosinhos, na avenida Villagarcia de Arosa, 
perpendicular à avenida D. Afonso Henriques. 

Em outubro do mesmo ano começou a funcionar o primeiro liceu de    
Matosinhos, ocupando provisoriamente as instalações do palacete Visconde de 
Trevões, entretanto deixado vago pela transferência da escola comercial e indus-
trial para o seu novo edifício. Em 1972, o liceu nacional de Matosinhos ganhou a 
sua primeira morada oficial num equipamento escolar construído num lote fron-
teiro à rua de Goa, onde se implanta o bairro do Tarrafal, e a paredes meias com 
o Campo de Santana. 

Já em 1973, entrou em atividade a primeira escola preparatória do ensino 
secundário de Matosinhos, a escola preparatória António Nobre, instituindo-se 
o terceiro equipamento escolar a nascente, crucial tanto na educação como no 
progresso da vila. À semelhança do que aconteceu anteriormente, os espaços le-
tivos desta escola ocuparam temporariamente um outro edifício municipal, situ-
ado na rua Primeiro de Maio. No ano letivo 1974-75 foi ainda transferido para o                                                                                                       
palacete Visconde de Trevões, que se encontrava desocupado desde 1972. Me-
ses depois, foi finalmente inaugurado o edifício oficial da escola preparatória                                                          
António Nobre, numa rua perpendicular à rua de Alfredo Cunha, muito próxima 
do hospital de Matosinhos e do Bairro dos Pescadores. 

61 Emídio Ló Ferreira (1863-1942) benemérito de Matosinhos, reconhecido pelo seu contributo no 
desenvolvimento da vila. Foi juiz presidente da Confraria do Santíssimo Sacramento, presidente da 
Associação Comercial de Matosinhos e vice-presidente da Câmara Municipal de Matosinhos (1908-
1910). Em abril de 1909 recebeu o título de Visconde Trevões, pelo rei D. Manuel II. 
62 SILVESTRE, Adélia – Uma Escola que foi sendo: Escola Industrial e Comercial de Matosinhos, Escola 
Secundária Nº 1 de Matosinhos, Escola Secundária João Gonçalves Zarco. (p. 25).
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fig. 39_ a deslocação das várias repartições públicas para o novo edifício a nascente,  assinalou um 
ponto chave na consolidação do novo centro cívico da vila, reconhecendo-se a relevância desta zona 
no desempenho das funções públicas locais. 

fig. 41_ a escola básica Augusto Gomes, inaugurada em 1980, foi o quarto equipamento escolar 
público a ser construído a este da avenida D. Afonso Henriques. 

fig. 40_ em 1975 iniciou-se a construção da piscina municipal de Matosinhos, um projeto da autoria 
do arquiteto Pedro Ramalho, fundamental no melhoramento dos serviços prestados à comunidade. 
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No decorrer de 1973, mais concretamente a 1 de setembro de 1973, foi 
inaugurado um dos edifícios que melhor assinala a consagração da zona nascente 
como novo centro cívico de Matosinhos. No gaveto da rua de Alfredo Cunha com 
a rua de Goa foi erguido o edifício das Repartições Públicas, fazendo deslocar 
grande parte das repartições, que estavam instaladas nos Paços do Concelho na 
rua Brito Capelo, para esta área em consolidação. A nascente, passaram a loca-
lizar-se as repartições de “…Finanças, Delegação de Saúde, Secretaria Notarial, 
Conservatória do Registo Civil e Polícia.”63 

Entre 1975 e 1979 foi também projetada e construída a piscina municipal 
de Matosinhos, obra do arquiteto Pedro Ramalho. Este edifício foi implantado na 
rua Augusto Gomes, no lote que se situa entre o Liceu Nacional de Matosinhos 
e a escola preparatória António Nobre64. Este é mais um exemplo de um edifício 
público que veio enobrecer e dignificar a zona nascente, pelas pessoas que atrai a 
esta zona e pelo serviço que presta à comunidade.

O desenvolvimento e progresso de Matosinhos imprimiu um crescimen-
to no fluxo e tráfego diários, tornando premente a intervenção urbanística em 
algumas das principais vias de entrada e saída na vila. Perante esta situação, em         
novembro de 1978, a Câmara Municipal decidiu proceder ao alargamento da 
rua de Alfredo Cunha65, uma das principais ruas localizadas a este da avenida              
D. Afonso Henriques, fulcral na união de Matosinhos a Sendim, onde se locali-
zava, entre outros, o principal cemitério da freguesia. Os trabalhos verificaram-se 
essencialmente do lado sudeste da rua, reflexo da desocupação e consequente 
facilidade em assegurar as expropriações dos terrenos necessários. Realizou-se, 
também, a substituição do pavimento, de cubo granítico para asfalto. 

Em 1980, esta zona da cidade foi ainda enriquecida com um quarto edi-
fício escolar: a escola básica Augusto Gomes. Este equipamento foi implantado 
na rua Augusto Gomes, num terreno contíguo aos espaços do liceu nacional de 
Matosinhos e da piscina municipal.

Cada umas das intervenções anteriormente descritas foram preponde-
rantes para o desenvolvimento da área nascente de Matosinhos, contribuindo 
para a transição de uma zona de carácter rural para uma área claramente urbana, 
onde hoje temos o centro cívico da cidade. Salienta-se a presença do hospital 
da Santa Casa da Misericórdia do Bom Jesus de Matosinhos e da igreja Matriz, 
dois edifícios (um público e um religioso) estruturantes e fortemente compro-
metidos no desenho da cidade. Também a conformação do jardim Basílio Teles 
e do Campo de Santana, instituindo-se como dois espaços de lazer e reunião dos                                   

63 “Edifício das Repartições Públicas”. O Comércio de Leixões nº 3412 (p. 3).
64 “A zona urbana onde esta construção se ia inserir é ocupada por diversos edifícios escolares de 
baixa altura, do tipo estandardizado.” FERNANDEZ, Sérgio e RAMALHO, Pedro – Pedro Ramalho: 
Projectos e obras de 1963 a 1995. (p. 32).
65 “A Rua de Alfredo Cunha vai ser alargada”. O Comércio de Leixões nº 3683 (p. 1).
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fig. 45_ a construção do novo edifício da Câmara Municipal de Matosinhos consagrou a área a 
nascente como centro cívico da cidade. 

fig. 43_ pormenor da entrada principal no 
edíficio da junta de freguesia. 

fig. 44_ intrinseca relação entre o volume do 
palacete de Trevões e a forma do edifício da 
Câmara Municipal. 

fig. 42_ em 1987 foi inaugurado o novo edifício da junta de freguesia de Matosinhos. 
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matosinhenses. A fixação de novos residentes a este da avenida D. Afonso         
Henriques foi igualmente promovida pela construção de dois dos principais bair-
ros concelhios, o bairro dos Pescadores e do Tarrafal. Destaca-se a edificação de 
quatro escolas, para o ensino primário, preparatório, técnico e liceal, responden-
do-se de forma transversal às necessidades anunciadas nas diferentes valências da 
educação e instrução. Por último, sublinha-se a construção da piscina municipal, 
no melhoramento dos serviços prestados à comunidade, e a deslocação de vá-
rias repartições para o novo edifício das Repartições Públicas, reconhecendo-se a             
relevância desta zona no desempenho das funções públicas de Matosinhos. 

As iniciativas agora descritas constituíram claros motores na evolução e 
consolidação desta área, mas acreditamos que houve um outro fator fulcral na 
alteração da sua estrutura urbana. Nos anos 60 e 70, o declínio da indústria con-
serveira, a poente, e a desagregação do foco económico conserveiro alterou pro-
fundamente a economia local, dando lugar ao desenvolvimento da construção 
civil, um pouco por todo o território. As empresas de construção procuravam "…
na periferia do Porto espaços mais baratos para os seus empreendimentos habita-
cionais…”66, encontrando nesta vila as condições ideias para o desenvolvimento 
deste setor económico.

Um novo mapa urbano foi sendo progressivamente consolidado. No dia 
25 de abril 1897, inaugurou-se a nascente, o novo edifício da junta de freguesia de 
Matosinhos. Situado na rua Augusto Gomes, num lote fronteiro à piscina muni-
cipal e compreendido entre as escolas primária e preparatória, este equipamento 
assumiu as funções administrativas antigamente desempenhadas num edifício da 
rua Conde Alto Meirim, a poente, sendo ainda enriquecido com diversos espaços 
abertos à comunidade, como uma “… sala de convívio para idosos, bibliotecas, 
balneários e um salão polivalente, onde se podem realizar reuniões, colóquios, acti-
vidades culturais, recreativas,…”67.

A consagração do novo centro cívico de Matosinhos deu-se com a cons-
trução dos Paços do Concelho, a nascente da avenida D. Afonso Henriques. Inau-
gurado a 8 de dezembro de 1987, este edifício substituiu o então existente na rua 
Brito Capelo, que, já desde os anos 70, demonstrava ser exíguo para as necessida-
des do concelho. “O explosivo desenvolvimento concelhio e o aumento substancial 
de funcionários para corresponder às crescentes necessidades, tornaram diminutas 
as dimensões daquele edifício…”68. De todas as propostas que foram a concurso 
a escolha recaiu no projeto da equipa liderada pelo arquiteto Alcino Soutinho, 
que concebeu, a paredes meias com o palacete Visconde de Trevões, um edifício 
pós-moderno que remata a paisagem do jardim Basílio Teles,   

66 SALGADO, José – “Alguns aspectos da evolução urbana de Matosinhos”. In Boletim da Biblioteca 
Pública Municipal de Matosinhos, Nº 30. (p. 14).
67 “A Inauguração da Nova Sede da Junta de Freguesia de Matosinhos”. O Comércio de Leixões nº 4125 
(p. 1)
68 SOUTINHO, Alcino, MIRANDA, José e CASAL, Luís – Paços do Concelho. (p. 5).
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fig. 47_ a monumentalidade do edifício da Câmara Municipal de Matosinhos domina a paisagem urbana do centro 
da cidade.

fig. 46_ traça-se uma vista panorâmica pela rua Alfredo Cunha em direcção ao antigo quarteirão do palacete de 
Trevões, e facilmente identificamos alguns dos edifícios que potenciaram a consolidação da área nascente da cidade. 
Da esquerda para direita, encontramos o edifício das Repartições Públicas, parte do conjunto habitacional do bairro 
do Tarrafal, o volume da galeria municipal, o palacete Visconde de Trevões, o topo noroeste da Câmara Municipal 
de Matosinhos, e algumas das árvores que caracterizam o jardim Basílio Teles. 
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“…rasgando mesmo uma nova visão da cidade.”69 Alcino Soutinho é também o 
autor da biblioteca municipal Florbela Espanca (2005) e da galeria municipal 
(2005). Ficou ainda por construir o auditório municipal, “peça que falta para 
completar o Centro Cívico de Matosinhos, um conjunto arquitectónico que marca 
o espaço e o tempo, criando uma harmonia perfeita com o Palacete Visconde de 
Trevões.”70

“O edifício da Câmara Municipal domina a paisagem da cidade. É o 
epicentro de tudo e de todos, a referência para quem nos visita e para quem cá 
vive. A cidade e o edifício fundiram-se num só corpo onde a harmonia, a beleza e a 
funcionalidade se completam.”71  

69 SOUTINHO, Alcino, MIRANDA, José e CASAL, Luís – Paços do Concelho. (p. 5).
70 CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS – "Alcino Soutinho (1930-2013)".
71 Idem, ibidem. 
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fig. 48_ o desenvolvimento a nascente: os quatro mapas destacados 
correspondem a quatro períodos diferentes da conformação do núcleo a 
este da avenida D. Afonso Henriques, revelando a evolução deste momento 
da paisagem urbana da cidade, onde se implantam as três escolas objeto de 
estudo deste trabalho.
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O SONHO DE 
UMA ESCOLA
3.1.  ESCOLA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MATOSINHOS     p. 69

3.2.  LICEU NACIONAL DE MATOSINHOS     p. 81

3.3.  ESCOLA PREPARATÓRIA ANTÓNIO NOBRE     p. 97
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fig. 49_ grupo de alunos do ciclo preparatório da escola industrial e comercial de Matosinhos, em 1959.
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“A imposição da escolaridade obrigatória e a crescente 
necessidade de instrução, encarada pelos diferentes governos 
europeus como um direito universal durante o século XIX, está 
na base da estruturação e organização dos sistemas públicos 
nacionais de ensino, dando início a um período de experimen-
tação de concepção de edifícios escolares, sendo estes objecto de 
desenvolvimento no campo da arquitetura escolar no decorrer 
do século XX.”72

Os séculos XIX e XX representam um período de referência no que diz 
respeito ao desenvolvimento do edifício escolar, assistindo-se à valorização da 
educação enquanto veículo imprescindível na organização da sociedade. O apa-
recimento da pedagogia moderna despertou uma nova reflexão sobre o valor da 
criança, motivou a curiosidade sobre a educação e os vários métodos de ensino-
-aprendizagem, desencadeando uma pesquisa multidisciplinar sobre a arquitetu-
ra escolar. Durante este período, a construção de edifícios escolares em Portugal 
apresentou várias fases, com diferentes tipologias pensadas, desenhadas e cons-
truídas, segundo preocupações urbanas, formais, programáticas, construtivas e 
pedagógicas diferentes. O conceito de escola modificou-se ao longo dos anos, 
transformando-se ao ritmo da evolução do pensamento político, administrativo 
e pedagógico, sendo ainda determinado pelas condições financeiras.

No centro cívico de Matosinhos foram construídas três escolas durante a 
segunda metade do século XX. Um equipamento escolar para o ensino técnico, 
um segundo para o ensino liceal e um último para o preparatório. Estes três edifí-
cios foram pensados na zona de expansão da cidade, implantados em tecidos que, 
na época, se encontravam em processo de consolidação e densificação e onde a 
disponibilidade de área se adequava à dimensão requerida pelos lotes escolares. 
Estes três edifícios funcionaram igualmente como referências culturais e âncoras 
urbanas e sociais da cidade, ainda hoje fundamentais na educação das crianças e 
jovens após a conclusão da instrução primária, potenciando a conformação e o 
desenvolvimento do concelho. Com este terceiro capítulo interessa perceber a gé-
nese destes equipamentos escolares, entender as características físicas e espaciais 
inerentes aos três tipos de edifícios, assegurando um conhecimento abrangente 
das suas características e singularidades. Faz-se o reconhecimento dos edifícios 
escolares pré-existentes, analisando a matéria-prima decisiva no processo de evo-
lução e posterior transformação e modernização. A apresentação dos três equi-
pamentos escolares em estudo é disposta por ordem cronológica de construção 
dos mesmos. 

72 ALEGRE, Alexandra – “Arquitectura para o edifício secundário em Portugal: princípios e evolução 
ao longo do século XX”. In PIMENTA, Joana (coord.) – Escolas Secundárias – Reabilitação. (p. 6).
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fig. 50_ a escola industrial e comercial de Matosinhos entrou em funcionamento em 1955, ocupando 
provisoriamente os espaços do palacete Visconde de Trevões.

fig. 51_ alunas do curso geral de comércio, em 1960.

fig. 52_ alunos do curso de formação de serralheiros, em 1960.



69

3.1.  ESCOLA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATOSINHOS

“No tempo em que a terra era mais do mar e que a firme 
vontade de vencer era curtida pelo sol e pelo sal, gerou-se nas 
gentes de Matosinhos o sonho de, no seu seio e para os seus 
jovens, erigir a sua escola.”73

73 RAMOS, José. In SILVESTRE, Adélia – Uma Escola que foi sendo: Escola Industrial e Comercial 
de Matosinhos, Escola Secundária Nº1 de Matosinhos, Escola Secundária João Gonçalves Zarco. (p. 5).
74 ALEGRE, Alexandra – “Introdução. Obras públicas e educação. Nota sobre as políticas educacionais 
do estado no século XX”. In HEITOR, Teresa (coord.) – Liceus, Escolas Técnicas e Secundárias. (p. 23).
75 Reforma do ensino técnico-profissional, industrial e comercial (Promulgada pela Lei nº 2:025/47 
de 19 de junho de 1947).
76 ALEGRE, Alexandra – “Introdução. Obras públicas e educação. Nota sobre as políticas educacionais 
do estado no século XX”. In HEITOR, Teresa (coord.) – Liceus, Escolas Técnicas e Secundárias. (p. 24).
77 “Uma exposição e distribuição de prémios na Escola Industrial e Comercial de Matosinhos”. O 
Comércio de Leixões. nº 2882 (p. 1).

Havia em Matosinhos uma enorme lacuna no que diz respeito ao ensino 
dos jovens após a conclusão da instrução primária e à formação de mão de obra 
especializada. A conjuntura nacional de meados dos anos 50 evidenciou esta si-
tuação, com a alteração das políticas educacionais de combate ao elevado índice 
de analfabetismo, de absentismo e de abandono escolar e, com o aparecimento 
de novas diretrizes políticas no sentido de estimular a formação de recursos hu-
manos qualificados, impulsionando a formação de base técnica e encarando-se a 
educação como condição determinante do progresso económico74.

Neste quadro de referência, foi realizada em 1947, uma reforma75 curricu-
lar que impulsionou o ensino secundário e definiu duas vias distintas de forma-
ção: o ensino liceal e o ensino técnico. O primeiro como “…via de acesso privile-
giado ao ensino universitário…”76 e o segundo como via de acesso ao ensino médio 
e imprescindível na formação de mão de obra especializada. Esta reforma promo-
veu de forma significativa o ensino técnico-profissional e justificou a criação de 
raiz de um conjunto de escolas aptas a dar resposta a estes novos programas de 
ensino especializados.

Matosinhos era nesta altura um novo centro urbano e industrial em as-
censão, território onde se encontrava o maior porto de mar da região norte e 
muito próximo do único aeroporto do norte, situado na Maia, mais valias que 
exigiam a formação de mão de obra especializada. Eram várias as motivações 
que determinavam a construção de uma escola industrial e comercial nesta área. 
Assim, em outubro de 1955 entrou em funcionamento a escola industrial e co-
mercial de Matosinhos, instalando-se provisoriamente nos espaços do palacete 
Visconde de Trevões, junto ao jardim Basílio Teles. Neste primeiro ano letivo a 
escola teve uma frequência de duzentos e quarenta e sete alunos, mas o constante 
aumento de novos estudantes inscritos e a abertura de novos cursos fez com que 
rapidamente fosse necessário aumentar o seu espaço físico, recorrendo à criação 
de duas secções da escola em dois outros edifícios – um na rua Dr. José Ventura 
e outro na rua Conde Alto Meirim77. No ano letivo 1962-63 a escola contava com 
mil e duzentos alunos matriculados. A solução definitiva chegou em 1963, com a 
construção de um novo edifício, capaz de responder às necessidades efetivas da 
escola industrial e comercial de Matosinhos. 
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fig. 53_ vista aérea da escola industrial e comercial de Matosinhos, onde é visível a indefinição das estruturas viárias e a 
avidez do território urbano circundante. 

fig. 54_ grupo de alunos junto ao alçado principal do novo volume letivo da escola, em 1964. 
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O NOVO EDIFÍCIO; CARACTERÍSTICAS DO EDIFICADO

“A etapa iniciada em 1963 concretizava uma velha as-
piração. O número de alunos aumentou, o corpo docente cres-
ceu e foi renovado, o quadro de funcionários também se dilatou 
e vários cursos foram criados.”78

A reforma do ensino técnico-profissional, industrial e comercial de 
1947 promoveu a construção de novas instalações capazes de responder                                  
eficazmente aos novos programas dos cursos técnico-profissionais. A JCETS79 
desenvolveu então um plano implementado em três fases, executadas sucessiva-
mente em 1947, 1950 e 1952 e correspondentes a diferentes projetos-tipo. 

 
O primeiro anteprojeto-tipo para escolas técnicas elementares, desenvolvido 

sob a coordenação do arquiteto José Costa e Silva, foi pensado tendo o foco estra-
tégico na “…obtenção de uma solução construtiva económica e na sua adaptação 
a terrenos com características diversas…a distribuição do programa em três cor-
pos distintos, destinados aos espaços lectivos e administrativos, à Educação Física 
e às oficinas. A exigência de maior área lectiva destas escolas em relação aos liceus 
conduziu à sua organização em edifícios de três pisos percorridos por um corredor 
central…”80, solução que diminuía o volume de construção e de infraestruturas. 
Depois, o anteprojeto-tipo para escolas de ensino profissional de 1950 manteve 
na sua essência as características do anterior, estendendo-se a sua aplicação às 
escolas profissionais, dispondo de um corpo de oficinas mais vasto, em particu-
lar nas escolas industriais. Em 1952 a JCETS redesenhou a solução anterior com 
o objetivo de melhorar o seu funcionamento e otimizar o custo de construção. 
Redimensionaram-se e reposicionaram-se os espaços dos diferentes corpos, re-
duziu-se o pé direito do interior dos edifícios, aumentou-se o número de pisos 
úteis e reposicionou-se o corredor de circulação interior, ocupando a mediatriz 
da largura do edifício, de forma a homogeneizar a dimensão das salas de aula.

78 SILVESTRE, Adélia – Uma Escola que foi sendo: Escola Industrial e Comercial de Matosinhos, Escola 
Secundária Nº1 de Matosinhos, Escola Secundária João Gonçalves Zarco. (p. 30).
79 Junta das Construções para o Ensino Técnico e Secundário (MOP/JCETS).
80 ALEGRE, Alexandra – “Edifícios para o ensino técnico e profissional”. In HEITOR, Teresa (coord.) 
– Liceus, Escolas Técnicas e Secundárias. (p. 128).
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fig. 55_ o conjunto edificado da escola industrial e comercial de Matosinhos era composto por 
quatro volumes: um volume letivo, um desportivo e dois oficinais.

fig. 56_ a planta do piso térreo revela a configuração em "S" do corredor de distribuição do 
edifício principal. Este era estruturado num esquema de meios pisos, apoiado na escada 
localizada no centro do volume. 
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O novo edifício da escola industrial e comercial de Matosinhos é um dos 
exemplos deste projeto-tipo de 1952, seguindo, na sua generalidade, as premissas 
que orientavam a conceção deste modelo. Foi instalado a nascente da avenida       
D. Afonso Henriques, numa área em consolidação e desenvolvimento, permi-
tindo com facilidade a definição de um lote de grandes dimensões – cerca de               
24 258 m2 – tal como era exigido. A falta de consolidação do tecido urbano desta 
área salienta-se inclusivamente pelo facto da construção deste edifício escolar ter 
precedido à concretização das infraestruturas viárias circundantes, como foi des-
crito num periódico da época81. 

A sua implantação era definida por uma composição ortogonal de qua-
tro corpos de geometria retangular, onde se verificava uma clara independên-
cia física e formal no posicionamento dos diversos volumes no recinto escolar,             
consequência da sua especialização funcional – escolar, desportiva e oficinal. O 
primeiro volume albergava grande parte das funções programáticas da escola, 
desde o funcionamento dos espaços letivos e serviços administrativos, ao anfi-
teatro e museu. O segundo volume compreendia a cantina escolar, dois ginásios 
e respetivos balneários. Os restantes dois volumes eram reservados a oficinas. A 
ligação entre os diferentes edifícios era feita através de galerias exteriores cobertas 
com chapas de fibrocimento, estabelecendo a unificação do conjunto. 

O edifício principal, onde se distribuíam todos os espaços letivos, loca-
lizava-se paralelamente ao eixo viário de acesso à escola e ligeiramente recuado 
em relação ao limite do lote, apresentando-se na zona do recinto escolar com 
mais exposição pública. O acesso a este edifício fazia-se a partir de uma escadaria                                                
exterior, que nos conduzia desde a vedação do recinto até ao conjunto de por-
tas de entrada. Estas estavam instaladas no topo do edifício, num momento da 
fachada de grande verticalidade e destaque, reforçados pela utilização integral 
de aparelho regular de granito. A circulação interior sucedia-se através de um 
corredor central que coincidia com o eixo longitudinal do edifício, “...elemento 
racionalizador da composição...”82 ao longo do qual se desenvolviam espaços de 
natureza modular expostos a norte e a sul, tais como salas de aula, salas de de-
senho, sala de professores e biblioteca. Nesta escola verificavam-se grande parte 
das alterações idealizadas pela JCETS no projeto-tipo de 1952, como a adoção 
das novas dimensões das salas de aula, de 6x9 m para 6,8x7,5 m e a redução do 

81 “Várias têm sido as pessoas que se nos têm dirigido verbalmente ou por escrito, pedindo para se fazer 
eco da necessidade urgente que há em arranjar convenientemente os acessos à nova Escola Industrial 
e Comercial de Matosinhos, pois como estão e com a aproximação da época de Inverno vão constituir 
um autêntico e indecifrável problema para as muitas centenas de alunos que a frequentam…” (“Os 
acessos à Escola Industrial e Comercial de Matosinhos”. O Comércio de Leixões nº 2897)
82 SANTOS, André – “Similaridades e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque escolar: 
programa promovido pela Parque Escolar, E.P.E no norte de Portugal (2007-2011)”. (p. 273).
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fig. 58_ o desenho do alçado principal da escola salienta a íntima relação entre o volume letivo e o edifício destinado à cantina e ginásio, a poente.

fig. 59_ corte transversal pelo volume principal, seguido do alçado poente dos edifícios oficinais. Aqui verifica-se a organização do edifício letivo num esquema de 
meios pisos, bem como a disposição dos sheds, que garantiam a iluminação das oficinas. 

fig. 57_ as áreas de circulação do volume letivo era fortemente marcadas por grandes vãos verticais, que garantiam a iluminação natural e salubridade destes espaços. 
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pé direito dos espaços letivos de 4 para 3,6 m, dando lugar “…a salas de aula mais 
quadradas de acordo com as novas orientações pedagógicas…”83. Fez-se também o 
redimensionamento das dimensões dos átrios de entrada, e o redesenho da sala 
de professores em plena comunicação com o espaço da biblioteca, possibilitando 
a criação de um amplo salão, sempre que assim se justificasse. As caixas de esca-
das localizavam-se no centro (junto ao átrio principal) e nos topos do edifício, 
demarcando-se por uma expressiva iluminação natural vertical. 

No entanto, ao contrário da maioria dos restantes exemplares do projeto-
-tipo de 1952, na escola industrial e comercial de Matosinhos o edifício princi-
pal não apresentava uma geometria paralelepipedal contínua. Este quebrava no 
momento do átrio principal, apresentando variações no alinhamento, na cércea e 
número de pisos das duas partes do volume, sendo estas vencidas por um esque-
ma de meios pisos. Se analisarmos a planta da escola verificamos que o corredor 
de circulação interior desenvolvia-se em “S” ao contrário da forma comum em 
linha reta, conferindo alguma cadência aos cerca de 95 m de extensão deste edi-
fício. Esta quebra permitiu também a instalação de um grande vão vertical que 
vencia a totalidade dos pisos e garantia a salubridade do corredor, minimizando 
as dificuldades em obter iluminação natural consequentes da posição central que 
este ocupava. 

A área poente deste primeiro volume contactava diretamente com o se-
gundo edifício, formando juntos aquele que se assumia como o alçado principal 
da escola industrial e comercial de Matosinhos. Este volume, localizado na parte 
mais baixa do terreno, era maioritariamente destinado à cantina e aos dois giná-
sios, e desenvolvia-se em dois pisos em torno de um pátio central. O piso supe-
rior era partilhado pelas funções de refeitório, cozinha, ginásio feminino, ginásio 
masculino (que servia igualmente a função de sala polivalente) e balneário femi-
nino. No piso inferior, praticamente enterrado, localizava-se o balneário masculi-
no e algumas áreas técnicas e arrecadações. Este corpo de Educação Física seguia 
igualmente as diretrizes da JCETS para o projeto-tipo de 1952, efetuando-se a re-
dução da área do ginásio masculino de 21x12 m e do pé-direito de 7,5 para 6 m84.

Os últimos dois edifícios definiam o núcleo oficinal da escola. Um dos vo-
lumes era destinado às oficinas de serralharia, eletricidade e soldadura, e o segun-
do era reservado a algumas salas de aula e principalmente à localização da car-
pintaria, salas de informática e armazéns. Estes edifícios desenvolviam-se num 
único piso e a iluminação das áreas oficinais era feita através de sheds85 de uma 
única faixa iluminante. O pé-direito destas instalações foi desenhado de acordo 
com as dimensões propostas, sendo reduzido para uma altura de 4,5 m, medida 
até à linha das asnas.  

83 ALEGRE, Alexandra – “Edifícios para o ensino técnico e profissional”. In HEITOR, Teresa (coord.) 
– Liceus, Escolas Técnicas e Secundárias. (p. 131).
84 Idem. (p. 132). 
85 Elementos pré-fabricados, que conformam a cobertura dos edifícios em formato de dentes de serra, 
permitindo a iluminação zenital dos espaços interiores. 



76

fig. 60_ o rigor do desenho interior transparecia-se exteriormente, pelo o ritmo dos vãos abertos nos diferentes alçados dos edifícios.  
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Esta escola, tal como as restantes concebidas ao abrigo do projeto-tipo 
de 1952, foi construída a partir de um princípio de economia e racionalidade,         
optando-se por um sistema construtivo misto constituído por paredes executadas 
em alvenaria de pedra, que asseguravam o suporte das lajes em betão armado. 
No exterior, a racionalidade do desenho dos espaços interiores transparecia-se 
igualmente no ritmo dos vãos abertos86 nas fachadas dos diferentes edifícios. 
Os alçados caracterizavam-se igualmente pela utilização recorrente de aparelho 
regular de granito, presente na materialização de panos inteiros de parede que 
assinalavam e enobreciam as entradas principais dos edifícios, assim como na 
constituição dos cunhais e cornijas. Os longos panos de parede eram rebocados e 
pintados a branco e as coberturas dos edifícios eram concretizadas em telha lusa. 
“Interiormente os edifícios eram revestidos com soalho ou taco de madeira (nas 
salas de aula) e com mosaico hidráulico nos espaços de circulação.”87.

Os quatro edifícios concretizavam “...um conjunto de grande rigor cons-
trutivo e compositivo, assinalado pela austeridade formal que associa a natureza 
robusta dos materiais à rigidez de conceção.”88

86 Conjunto de quatro vãos para cada módulo, salvo raras exceções.
87 SANTOS, André – “Similaridades e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque escolar: 
programa promovido pela Parque Escolar, E.P.E no norte de Portugal (2007-2011)”. (p. 274).
88 Idem, ibidem.
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fig. 61 e 62_ a 19 de junho de 1964, a inauguração da escola industrial e comercial de Matosinhos ficou marcada pela 
presença do Almirante Américo Tomás.
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“Matosinhos é um concelho de gente laboriosa; é um 
concelho muito populoso; merecia uma escola como esta. Tem-
-na agora. E o voto que formulo é que esta escola, nascida neste 
dia para a vida, seja em curto prazo de tempo insuficiente para 
Matosinhos, para que Matosinhos possa aspirar a ter mais. 
E se Matosinhos tiver necessidade de mais escolas é um belo          
sintoma para esta terra.”89 

89 TOMÁS, Américo. In “O Chefe de Estado em Matosinhos”. O Comércio de Leixões nº 2933 (p. 1).
90 “8 em 8 dias”. O Comércio de Leixões nº 2914 (p. 1).
91 SILVESTRE, Adélia – Uma Escola que foi sendo: Escola Industrial e Comercial de Matosinhos, Escola 
Secundária Nº1 de Matosinhos, Escola Secundária João Gonçalves Zarco. (p. 11).

Terminada a construção do novo edifício da escola industrial e comer-
cial de Matosinhos, a Câmara Municipal deliberou executar a pavimentação dos 
passeios das ruas da zona circundante da escola em calçada de calcário vidraço 
a preto e branco90, em alternativa à habitual betonilha simples, enobrecendo a 
envolvente deste tão aclamado equipamento. 

A 19 de junho de 1964 foram oficialmente inauguradas as novas instala-
ções desta escola, na avenida Villagarcia de Arosa, contando com a presença do 
então Presidente da República, Almirante Américo Tomás. A escola contava com 
uma frequência escolar de aproximadamente mil e trezentos alunos, rapazes e 
raparigas, distribuídos por diversos cursos de formação – serralheiro, montador-
-eletricista, motorista marítimo, formação feminina e geral de comércio.

A localização desta escola manteve-se inalterada, ao contrário da sua      
designação, que se foi transformando de acordo com a evolução do País. Com 
as modificações verificadas na sociedade portuguesa, após o 25 de abril de 1974, 
adquiriu em 1979 o nome de escola Nº1 de Matosinhos e já em 1994 a atual        
designação de escola secundária João Gonçalves Zarco91.

A escola industrial e comercial de Matosinhos, um dos grandes moto-
res de desenvolvimento e consolidação da área nascente da cidade, é desde a 
sua construção um equipamento de destaque na estrutura e contexto urbano,         
funcionando igualmente como âncora social e referência cultural, pelo contribu-
to prestado na educação e cultura de várias gerações de matosinhenses.  

INAUGURAÇÃO DA ESCOLA INDUSTRIAL E COMERCIAL 
DE MATOSINHOS
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fig. 63_ pormenor do volume principal do liceu nacional de Matosinhos.   
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3.2.  LICEU NACIONAL DE MATOSINHOS

“A criação desta escola foi extremamente positiva para 
a comunidade local, visto que, devido à sua abertura à popula-
ção, contribuiu para o enriquecimento cultural quer da escola 
quer do meio que a envolvia…”92 

92 MOREIRA, António. In Auto Retrato: Escola Secundária Augusto Gomes. (p. 19).
93 CORREIA, Luís Antunes Grosso – Récita do Liceu Rodrigues de Freitas/ D. Manuel II: 1932-1973. 
(p. 187).
94 PINTO, Magalhães – Fernando Pinto de Oliveira: um homem além do seu tempo. (p. 83)
95 Idem. (p. 92).
97 PINTO, Magalhães – Fernando Pinto de Oliveira: um homem além do seu tempo. (pp. 93 e 94).
98 Fernando Pinto de Oliveira (1911-1975) licenciou-se em engenharia agrónoma em 1938. Foi                      
presidente da Câmara Municipal de Matosinhos de 1958 a 1970. Foi um grande impulsionador do 
desenvolvimento do turismo de Matosinhos, sendo-lhe atribuída a responsabilidade pela construção 
da Casa de Chá da Boa Nova, Piscina das Marés e a aquisição das Quintas da Conceição e de Santiago.

O projeto de abertura de um liceu em Matosinhos era já antigo, facto 
que se comprova por uma primeira petição dirigida pela Câmara Municipal ao        
Ministério da Instrução Pública, em 193393. Mas após um pedido de informações 
quanto à necessidade e pertinência da abertura deste equipamento nesta área, o 
mesmo acabou por ser recusado. Já em 1960, e aproveitando o facto das instala-
ções do palacete Visconde de Trevões estarem na iminência de ficarem desocu-
padas (visto que há data já tinha sido iniciada a construção do novo edifício para 
a escola industrial e comercial de Matosinhos), a abertura de um liceu voltou a  
ganhar força. Esta foi uma das iniciativas que integrou o plano das ideias para 
novos projetos da Câmara Municipal de Matosinhos desse ano94, forte ambição 
tanto do então presidente da Câmara, Fernando Pinto de Oliveira, como do ve-
reador da Educação e Cultura, Manuel Seabra. No entanto foram ainda precisos 
dois anos para que, em maio de 1962, fosse dirigida ao ministro da Educação 
Nacional, Manuel Lopes de Almeida, uma longa exposição justificativa do pedi-
do de um liceu, onde se descreve com grande pormenor a situação da população 
escolar concelhia95. 

De seguida, anexamos esse documento escrito pelo então presidente da 
Câmara Municipal de Matosinhos Fernando Pinto de Oliveira98, onde são evi-
dentes as preocupações sociais e educacionais com o futuro de Matosinhos,               
exigindo-se um futuro próspero para o concelho. Deste pedido adveio a confir-
mação de um novo liceu para a vila. 

Em outubro de 1964 entrou em funcionamento no palacete Visconde de 
Trevões uma seção tutelada pelo liceu normal D. Manuel II, atual escola básica e 
secundária Rodrigues de Freitas, possibilitando, pela primeira vez, a frequência 
escolar do primeiro e segundo ciclo liceal em regime misto, com turmas organi-
zadas sem distinção de género, um marco importante na instrução das crianças 
após a conclusão da instrução primária, de forma capaz e económica.
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"A Câmara Municipal de Matosinhos, permite-se dirigir-se a Vossa 
Excelência formulando o pedido de criação imediata, se possível, 
de um Liceu para ambos os sexos, dentro da Vila. 
Baseia a sua pretensão em elementos objectivos de múltipla 
natureza, em números que, pela sua eloquência não são 
susceptíveis de qualquer contestação, e articula-a um espírito de 
respeitosíssima admiração e confiança em Vossa Excelência. 
Senhor Ministro, o Concelho de Matosinhos, abrangendo uma 
área de 62  700km2, tem hoje uma população que ultrapassa já 
os 91 267 habitantes do ano de 1960, distribuídos por dez fregue-
sias. Só as de Matosinhos, Leça da Palmeira, Senhora da Hora, 
S. Mamede de Infesta e Leça do Bálio, freguesias confinantes en-
tre si têm, no seu conjunto, uma população que actualmente é de                                  
67 381 habitantes e que nos decénios de 1940 e 1950 era ainda de 
43 003 e 55 588 habitantes. Do ponto de vista económico, a       Câ-
mara de Matosinhos figura em importância, entre as demais do 
País, logo a seguir às de Lisboa e Porto, pois a ela pertence a 3ª 
receita ordinária. A Câmara de Coimbra que ocupa o 4º lugar tem 
uma recita para menos de 6 558 000$000.
Estes números representam, só por si, a população de uma grande 
cidade do País e legitimam e justificam a pretensão formulada pela 
autarquia do Concelho de que se crie um estabelecimento de ensi-
no no secundário liceal. 

(…)

Ora, neste aspecto, senhor Ministro, o panorama é desolador, pois, 
de momento, Matosinhos não dispõe de um único estabelecimen-
to de ensino liceal masculino! E, no que respeita a ensino liceal 
feminino, encontra-se reduzido a dois externatos; um funcionan-
do em Matosinhos, sede, o da Boa Nova, em instalações más, por 
antiquadas e exíguas, mas mesmo assim com uma frequência de 
140 alunas; outro, funcionando na freguesia de Leça da Palmeira, 
o Ave Maria, com uma frequência de 100 alunas. Ambos só com o 
primeiro e segundo ciclo! Não resta, portanto, à numerosa popula-
ção escolar do Concelho, que não enveredou pelo ensino técnico e 
profissional, outra alternativa senão a de ir frequentar os Liceus ou 
estabelecimentos do ensino Particular liceais fora de Matosinhos. 
Este estado de carência absoluta de estabelecimentos de ensino 
secundário atingiu uma alarmante penúria e avultará, em pro-
porções anormais, quando consultamos os números referentes 
à frequência, no ano lectivo corrente, por estudantes residentes 
no Concelho, só nos dois liceus do Porto96 a que Matosinhos está      
adstrito. 

96 Matosinhos estava adstrito aos liceus Nacional Carolina Michaelis e ao Normal de D. Manuel II.
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(…)

O total de alunos nos dois Liceus referidos é pois de 652 dos quais 
250 frequentam o primeiro ciclo e 352 o 2º Ciclo.

(…)

Permita-nos notar que os Liceus mais próximos só relativa-
mente ao centro da Vila – o Nacional de Carolina Michaelis e o                                                                                     
Normal de D. Manuel II – se encontram à distância de 7700 me-
tros. Consideramos supérfluo citar distâncias das restantes fre-
guesias do Concelho, situadas a norte ou nordeste do centro da 
Vila, consideravelmente superiores. Tal distância de 7700 metros 
é, porém, superior àquela que separa os pontos mais distantes das 
freguesias anteriormente referidas.

(…)

Permita-nos notar que os Liceus mais próximos só relativa-
mente ao centro da Vila – o Nacional de Carolina Michaelis e o                                                                          
Normal de D. Manuel II – se encontram à distância de                                                                                   
7700 metros. Consideramos supérfluo citar distâncias das restan-
tes freguesias do Concelho, situadas a norte ou nordeste do centro 
da Vila, consideravelmente superiores. Tal distância de 7700 me-
tros é, porém, superior àquela que separa os pontos mais distantes 
das freguesias anteriormente referidas.
É, portanto, crença firme desta Câmara, senhor Ministro, que, de-
pois de ponderado e estudado o assunto, o Ministério da Educação 
Nacional dará pronta realidade à mais cara aspiração dos Mato-
sinhenses, criando nesta Vila um Liceu Nacional, que, por certo, 
muito há-de contribuir para a Obra da Educação Nacional, isto 
é, para fazer Portugal uma Nação cada vez maior e mais válida.
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fig. 64_ espacialidade do corredor que assegurava a distribuição do piso 
inferior do volume laboratorial do liceu. 

fig. 66_ a circulação exterior entre os diferentes volumes era assegurada por galerias exteriores cobertas. 

fig. 65_ interior de uma das salas de aula do novo edifício do liceu nacional de 
Matosinhos.
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O NOVO EDIFÍCIO; CARACTERÍSTICAS DO EDIFICADO

“Durante muito tempo pensou-se – e traduziu-se         
arquitectonicamente esta concepção – que o edifício escolar 
desempenhava um processo meramente passivo no processo 
educacional. (…) A evolução recente das técnicas pedagógicas 
mostrou que esta concepção, se bem que muito espalhada, era 
demasiado simplista: o edifício escolar não é meramente pas-
sivo, condicionando o processo educativo escolar através das 
suas limitações (escassez de áreas, deficiente iluminação, por 
exemplo), mas também condiciona positivamente; a escolha de 
determinada solução arquitectónica para uma dada situação 
vai conduzir, sugerir, indicar ao educador processos e técnicas 
pedagógicas diferentes.”99

A década de 60 teve particular relevância no que diz respeito à introdução 
de novas políticas e estratégias de planeamento no sistema escolar português. Em 
1964 foi determinado o aumento da escolaridade obrigatória100, de quatro para 
seis anos letivos. Em 1965 foi criado, no Ministério da Educação, o Gabinete de 
Estudos e Planeamento da Acção Educativa (GEPAE), com a principal função de 
“estudar, de forma permanente, os problemas relacionados com a educação e pro-
por as correspondentes soluções, de acordo com as necessidades do País”101, reve-
lando uma clara preocupação com o planeamento do setor educativo. Em 1967, 
em Matosinhos, o crescente aumento da população escolar e consequentemente 
do número de alunos inscritos102 no primeiro e segundo ciclo liceal já fazia no-
tar a urgência da construção de umas instalações permanentes para o liceu de            
Matosinhos, um edifício que se adequasse às exigências do momento, que desse 
resposta às necessidades escolares e à promoção da aprendizagem dos jovens do 

99 JUNTA DAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO TÉCNICO E SECUNDÁRIO – “Liceu de Matosinhos” 
(volume 594). (p. 1).
100 Decreto-Lei n.º 45.810 de 9 de julho de 1964.
101 Decreto-Lei n.º 46.156 de 16 de janeiro de 1965.
102 “Em 1967/68 a secção atinge a sua frequência mais elevada com 925 alunos matriculados do 1º 
ao 5ºano.” (CORREIA, Luís Antunes Grosso – Récita do Liceu Rodrigues de Freitas/ D. Manuel II: 
1932-1973.  (p. 188).
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fig. 67_ a implantação do liceu nacional de Matosinhos caracterizava-se por cinco volumes, dispostos de 
forma independente no recinto escolar: um edifício principal, dois blocos letivos, um laboratorial e um 
desportivo. 

fig. 68_ era praticamente impercetível a presença deste equipamento escolar a partir do espaço público. 
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O III Plano de Fomento103, acompanhando a preocupação com o                    
planeamento da ação educativa, contemplava um capítulo dedicado ao ensino e 
investigação, assim como a listagem de um sequente investimento que permitiu 
perspetivar a construção de onze liceus em diferentes zonas do País. Nesta lista 
encontrava-se indicada a construção do liceu nacional de Matosinhos. 

Com o principal objetivo de fazer cumprir este programa e de conseguir 
idealizar um projeto-tipo que potenciasse uma solução eficaz e económica, de 
fácil e rápida execução, coesa e suficientemente adaptável à construção de todos 
os edifícios liceu agendados, em 1968 a JCETS desenvolveu o projeto normaliza-
do dos liceus-tipo, também designado por base liceal, coordenado pela arquiteta 
Maria do Carmo Matos104. Este estudo normalizado, cuja designação por si só 
já afirmava uma aplicabilidade a todos os edifícios de programa equivalente105, 
reafirmou o conceito de tipologia pavilhonar, que se caracterizava pela reprodu-
ção de edifícios independentes com carácter de pavilhões, dispostos no recin-
to escolar com diferentes esquemas de implantação, consequência do contexto       
topográfico de cada sítio. Esta estratégia era já utilizada desde o início da década 
de 60, motivada pela “...emergência em aumentar significativamente o número de 
edifícios escolares, e ao mesmo tempo garantir uma racionalidade técnico-constru-
tiva capaz de assegurar uma gestão eficaz dos recursos financeiros a envolver.”106 

Esta solução atenuou a imagem institucional do edifício escolar, tanto pela 
uniformidade da solução arquitetónica, como pelo carácter menos rígido e formal 
que o edifício liceu adquiriu. Redirecionou-se ainda a escolha do próprio local de 
implantação, que se afastou dos centros urbanos e das malhas mais consolidadas, 
em oposição ao papel estruturante que era representado pelos liceus no início do 
século XX, “...assumindo-se como ícones significativos à escala das cidades.”107  

Assim, o novo edifício oficial do liceu nacional de Matosinhos, tal como se 
sucedeu com a escola industrial e comercial de Matosinhos, foi instalado na zona 
em expansão da cidade, a nascente da avenida D. Afonso Henriques, ocupando 
um terreno com cerca de 28 000 m2, fronteiro à rua de Goa e onde se implanta o 
bairro do Tarrafal. A área construída era de 4 400 m2 destinada a acolher trinta 
turmas, o que perfazia um total de mil e oitenta alunos108. 

103 Os Planos de Fomento surgiram como consequência da assinatura do pacto fundador da 
Organização para a Cooperação Económica Europeia, e foram elaborados de forma a auxiliar o 
planeamento económico de investimentos públicos. O III Plano de Fomento (1968-1973), depois de 
dois primeiros modelos que deram continuidade ao modelo de autarcia do Estado Novo, evidenciou 
o reforço de uma nova política económica com a internacionalização da economia portuguesa e o 
desenvolvimento da indústria privada.
104 Maria do Carmo Fernandes Ribeiro de Matos (1935-1989), formou-se em arquitetura pela escola 
superior de Belas-Artes de Lisboa, em 1961. Entre 1956 e 1969 colaborou com a JCETS-MOP em 
projetos de construção escolar.
105 ALEGRE, Alexandra – Arquitectura escolar. O edifício liceu em Portugal (1882-1978). (p.184).
106 SANTOS, André – “Similaridades e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque escolar: 
programa promovido pela Parque Escolar, E.P.E no norte de Portugal (2007-2011)”. (p. 280).
107 Idem. (p. 264).
108  “Decorre num ritmo regular a construção do Liceu de Matosinhos”. O Comércio de Leixões nº 3220 
(p. 1).
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fig. 71_ momento do alçado do bloco A, onde era visível o desdobramento em dois 
pisos (à cota superior a cantina e à inferior a sala polivalente). 

fig. 70_ o acesso ao átrio da escola era precedido por uma loggia, momento que 
garantia a transição do exterior para o interior o equipamento. 

fig. 69_ planta geral do bloco A, onde se assinalam as principais entradas no volume.
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Este novo equipamento escolar enquadrava-se no projeto normalizado 
dos liceus-tipo, seguindo as características que estão na base da conceção deste 
modelo. A sua implantação definia-se por um conjunto de cinco volumes de 
quatro modelos distintos, dispostos de forma independente no recinto escolar, 
salientando as diferentes zonas e funções que compunham o programa de 
espaços do liceu. O primeiro modelo de volume era destinado a toda a logística 
administrativa e às atividades sociais. O segundo modelo integrava as salas 
especializadas, nomeadamente as destinadas ao ensino em contexto laboratorial 
e o terceiro às salas de aula normais. Finalmente o último modelo de bloco 
estava reservado à prática desportiva, que para além da sua utilização escolar 
podia também ser utilizado pela comunidade local. A circulação exterior entre 
os diferentes blocos era assegurada através de galerias cobertas com chapas de 
fibrocimento.

O volume principal (Bloco A), que integrava todos os espaços destinados 
à logística administrativa e às atividades sociais, constituía o edifício mais “...
singular, quer pela sua natureza funcional, representativa da escola e da sua entrada, 
quer pela morfologia e ainda pela sua centralidade.”109 Este edifício desdobrava-
se em dois pisos, que acompanhavam o declive do terreno, num eixo nordeste-
sudoeste. À cota mais alta a noroeste, encontrávamos a entrada para o átrio 
principal, sendo este precedido por uma loggia cavada no volume, um espaço 
exterior coberto de receção e transição para o interior do liceu. Do átrio principal 
organizavam-se dois grandes núcleos: à direita, o grupo administrativo e diretivo, 
e à esquerda o grupo de atividades sociais, que reunia a zona de refeitório, 
cozinha, copa, papelaria e a sala de canto coral. A uma cota inferior, voltada a 
sudoeste, localizava-se a biblioteca, sala de professores, laboratório de línguas e 
um ponto de instalações sanitárias. O centro do volume era todo libertado para a 
zona da sala polivalente, espaço central de convívio e fulcral na dinâmica de toda 
a escola, o que permitia também a realização de atividades complementares de 
ensino como conferências, espetáculos e exposições. Duas escadas independentes 
permitiam a ligação do núcleo sobrelevado de administração e refeitório à sala 
polivalente, que contactava diretamente com a biblioteca e sala de professores. 
O espaço da biblioteca e da sala dos professores estava também subdividido em 
duas zonas – uma de galeria com pé direito menor para arrumação de livros, e 
uma de pé direito total, para trabalho efetivo110. A disposição e organização dos 
espaços conferiam uma “...fluidez espacial...”111 muito característica a este volume, 
sem recurso ao tradicional corredor de distribuição. 

109 SANTOS, André – “Similaridades e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque escolar: 
programa promovido pela Parque Escolar, E.P.E no norte de Portugal (2007-2011)”. (p. 264).
110 JUNTA DAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO TÉCNICO E SECUNDÁRIO – “Liceu de 
Matosinhos” (volume 594). (p. 21)
111 ALEGRE, Alexandra – “Estudos Normalizados de1968”. In HEITOR, Teresa (coord.) – Liceus, 
Escolas Técnicas e Secundárias. (p. 109).
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fig. 72_ o bloco B, destinado à prática das disciplinas mais técnicas e 
especializadas, era rasgado por um pátio rectangular. 

fig. 75_ a disposição das salas de aula, no interior dos blocos letivos, transparecia-se exteriormente pela composição quebrada dos 
alçados. 
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fig. 74_ plantas gerais do primeiro e segundo pisos dos volumes letivos. 

fig. 73_ planta do primeiro piso do bloco B do liceu, 
assinalando-se as principais entradas no volume. 
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O segundo modelo de pavilhão (Bloco B), localizado a sul do pavilhão 
principal, era onde se realizavam as atividades tecnicamente mais especializadas 
e onde se lecionavam as disciplinas que exigiam material específico, como os la-
boratórios de física e química e instalações para o ensino de ciências da natureza,  
geografia e matemática. Este edifício desenvolvia-se em dois pisos simétricos e 
era organizado em torno de um pátio retangular, que garantia a iluminação das 
áreas de distribuição e de algumas salas de aula. No alçado nordeste, duas entra-
das a meia cota permitiam o acesso independente ao interior deste bloco, onde 
a cada uma delas fazia-se corresponder um pequeno espaço de transição que as-
segurava o acesso a uma sala de aula e a um sanitário, assim como a uma caixa 
de escadas, que comunicava com dois pisos: um a uma cota mais baixa e outro 
a uma superior. No piso inferior encontrávamos um anfiteatro comum a todos 
as disciplinas, onde era favorável o ensino através de meios audiovisuais, assim 
como várias salas de aula comunicantes entre si. No piso superior localizavam-se 
também algumas salas de aula, bem como os laboratórios de física e      química, 
equipados com bancadas fixas de preparação e lavatórios, imprescindíveis à prá-
tica desta disciplina, além de espaços anexos para arrumação de materiais diver-
sos. Esta opção de agrupar todos os espaços altamente especializados, permitiu a 
rentabilização económica das redes de distribuição de serviços (águas e esgotos), 
assim como a promoção do ensino das ciências, que cada vez mais implicava a 
cooperação entre as aulas teóricas e práticas, de exposição e de observação, refle-
tindo-se este espírito pedagógico no sentido de unidade arquitetónica112.

As salas de aula normais distribuíam-se em dois pavilhões semelhantes 
(Bloco C), replicando-se este bloco de forma a assegurar a totalidade do número 
de turmas e alunos. Estes pavilhões desenvolviam-se em dois pisos em torno de 
um espaço central onde se localizavam as escadas de acesso, iluminadas por uma 
claraboia. Todas as salas de aula e restante programa complementar distribuí-
am-se no perímetro do edifício. As paredes das salas de aula integravam uma 
quantidade substancial de equipamento fixo (armários, prateleiras e quadros,             
expositores integrados na construção), que completavam de forma eficaz o am-
biente e permitiam mais uma vez a economia de meios, com a redução de pin-
turas e acabamentos inicialmente necessários nas paredes que os suportavam113. 
“A conformação dos edifícios expressa a individualidade das salas de aula que se 
salientam exteriormente pela composição quebrada das fachadas (correspondendo 
três salas aos três diferentes planos).”114 

112 JUNTA DAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO TÉCNICO E SECUNDÁRIO – “Liceu de 
Matosinhos” (volume 594). (p. 22)
113 Idem. (p. 26)
114 SANTOS, André – “Similaridades e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque escolar: 
programa promovido pela Parque Escolar, E.P.E no norte de Portugal (2007-2011)”. (p. 292).
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fig. 76_ o volume desportivo ocupava uma posição isolada no recinto escolar, encontrando-se situado no topo nascente do lote. 

fig. 77_ grande parte da estrutura em betão armado era aparente, expressando-se de forma muito presente nos espaços interiores do liceu.
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O bloco reservado à prática desportiva ocupava uma posição isolada 
no recinto escolar, junto ao limite nascente do lote, facilitando a sua utilização 
extraordinária pela comunidade local. Este pavilhão contemplava dois balneários 
completos (masculino e feminino), diversos espaços de arrumação, assim como 
uma galeria superior que permitia a permanência de público durante os diversos 
jogos que habitualmente decorriam neste pavilhão. 

O exercício de projetar o novo edifício do liceu nacional de Matosinhos, 
assim como de todos os edifícios desenvolvidos ao abrigo do projeto normalizado 
dos liceus-tipo, incluiu grandes transformações na sua conceção e execução 
apoiadas em novos sistemas e materiais construtivos que refletiam uma redução de 
custos. Este trabalho de estudo e projeto estendeu-se à “...normalização e redução 
do número de elementos construtivos, facilitando a encomenda, armazenagem e 
execução da obra, através de uma modelação total do edifício.”115, salientando-se 
a opção de definir para todos os espaços “...um único vão de viga e uma única 
dimensão de pilar (excluindo os vãos de grande dimensão da sala polivalente).”116

Construtivamente, os blocos de salas de aula caracterizavam-se por uma 
estrutura de betão reticulada com uma métrica apoiada na dimensão dos espaços 
letivos (7,20x7,20 m), sendo as paredes divisórias em tijolo, facilitando uma 
eventual alteração na compartimentação do volume. Grande parte da estrutura 
em betão armado era aparente, expressando-se de forma muito presente nos 
espaços interiores do liceu. As coberturas dos blocos eram planas e o remate 
superior exterior era executado com vigas de betão aparente, elemento de grande 
destaque nos alçados dos vários volumes. “A imagem dos edifícios era ditada pelas 
estratégias construtivas na qual a ornamentação estava ausente.”117

115 ALEGRE, Alexandra – “Estudos Normalizados de 1968”. In HEITOR, Teresa (coord.) – Liceus, 
Escolas Técnicas e Secundárias. (p.110).
116 Idem, ibidem.
117 PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Manual de projecto: Arquitectura. Versão 2.1. (p. 8).
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fig. 78_ corpo docente da escola secundária Augusto Gomes em 1997, durante as comemoração dos 25 anos da instituição. 
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O liceu nacional de Matosinhos entrou em funcionamento em outubro 
de 1972. Este que começou por ser uma ambição antiga dos matosinhenses e que 
mais tarde se materializou numa secção do liceu normal D. Manuel II, instalada 
provisoriamente no palacete Visconde de Trevões, acabou por ganhar uma mo-
rada definitiva num terreno na rua de Damão, na área nascente de Matosinhos.

O novo edifício acolheu um total mil e oitenta alunos, divididos em       
trinta turmas. De forma a otimizar a ocupação do edifício, este liceu (assim como         
todos os que se enquadravam no projeto normalizado dos liceus-tipo) adotou um 
esquema de rotação de turmas, deixando cada grupo de alunos de estar ligado a 
uma sala de aula específica. 

Tal como a escola industrial e comercial, a localização do liceu de                   
Matosinhos mantém-se até aos nossos dias, mas a sua designação foi-se alteran-
do. A partir de 1979 e durante dez anos, esta instituição designou-se por escola 
nº2 de Matosinhos, sendo que 1989 recebeu o título de escola secundária/ 3 de 
Augusto Gomes – Matosinhos, com o intuito de homenagear o pintor matosi-
nhense e a tradição artística fomentada por esta escola ao longo dos tempos. Já 
em 2002 adotou o nome escola secundária com 3º ciclo Augusto Gomes119, ante-
cedendo a atual denominação: escola secundária Augusto Gomes. 

118 GRADIM, Cristina. In Auto Retrato: Escola Secundária Augusto Gomes. (p. 44).
119 RIBEIRO, Gabriela – “Enquadramento da escola”. (p. 1).

INAUGURAÇÃO DO LICEU NACIONAL DE MATOSINHOS

“Outubro, 1972. Finalmente, tínhamos um liceu em 
Matosinhos! E eu lá entrei, às 8h30. Estava no então 5ºano, 
tinha 14 anos, a cabeça cheia de sonhos e alegrias, uma bruta 
minissaia por debaixo da bata (cinzenta e com cinco botões!) 
e as unhas, pintadas de azul, escondidas nos bolsos, já com       
buracos do cigarro que escondia quando o ‘Escova’ passava, na 
sua ronda repressiva, durante os intervalos, tentando ver o que 
fazíamos, tentando ouvir o que dizíamos…”118 
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fig. 79_ pormenor do volume principal da escola preparatória António Nobre.  
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3.3.  ESCOLA PREPARATÓRIA ANTÓNIO NOBRE

“Mais do que nunca a instrução é precisa ao homem 
para se poder guindar na vida, para se colocar e arranjar 
profissão compatível e que permita ser útil à sociedade, ser-
vindo-a com conhecimento, com elevação e consciência. (…)                           
Matosinhos vem acompanhando o desenvolvimento sempre 
crescente da população escolar nos diversos ramos em que ela, 
ávida de saber e conhecer, procura frequentar os estabeleci-
mentos de ensino que mais lhe agrada. Com prazer registamos 
o início das obras de construção do novo edifício para o Liceu 
Nacional de Matosinhos (…) Se acrescentarmos que se pensa 
ou já está em estudo a construção de um edifício para o Ciclo                                                                                          
Preparatório, devemos concordar que se está a encarar em pro-
fundidade a educação e a cultura da juventude matosinhen-
se...”120

120 “Contributo para a educação e cultura da juventude matosinhense”. O Comércio de Leixões nº 3217 
(p. 1).
121 “Vão acabar os exames de admissão aos liceus e escolas técnicas: criado o ciclo preparatório do 
ensino secundário”. O Comércio de Leixões nº 3065 (p. 1).
122 “Câmara Municipal”. O Comércio de Leixões nº 3142 (p. 1).
123 À data intitulava-se ainda rua 28 de Maio. Só em janeiro de 1975 é que se deu a alteração da 
nomenclatura da mesma. 
124 “Um infantário na Escola Preparatória António Nobre”. O Comércio de Leixões nº 3471 (p. 3).

Em julho de 1964 foi determinado o aumento da escolaridade obrigatória, 
de quatro para seis anos. Cerca de três anos depois, no dia 2 de janeiro de 1967, 
foi publicado pelo Ministério da Educação Nacional o Decreto-Lei 47 480/67 que 
instituiu a criação do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário, passando a ser 
lecionado a partir do ano letivo 1968-69121. Fundindo o 1º ciclo do ensino liceal 
com o ciclo preparatório do ensino técnico profissional, o novo ciclo de forma-
ção foi pensado de forma a conferir uma preparação geral que se adequasse à 
evolução dos estudos em qualquer ramo do ensino secundário, permitindo aos 
alunos desenvolverem as suas aptidões, antes de efetivamente elegerem um ramo 
específico de aprendizagem. 

Tornou-se mais uma vez evidente a preocupação da Câmara Municipal 
de Matosinhos em acompanhar os avanços sociais e educacionais do País, pro-
curando desde logo uma localização onde pudesse entrar em funcionamento o 
novo ciclo preparatório do concelho. A 29 de junho de 1968 foi então aprovada a 
localização futura desta nova escola122, num terreno próximo do local onde viria 
a ser inaugurado o liceu nacional de Matosinhos.  

À semelhança do que ocorreu nas duas escolas analisadas anteriormente, a 
primeira escola preparatória do ensino secundário de Matosinhos funcionou ini-
cialmente num edifício provisório situado na rua Primeiro de Maio123, assumindo 
o nome de escola preparatória António Nobre, numa homenagem ao poeta por-
tuguês do século XIX, que viveu parte da sua vida em Matosinhos. No ano letivo 
1974-75 foi ainda transferida para os espaços do Palacete de Trevões124, usufruin-
do destas instalações, que em 1972 ficaram desocupadas com a inauguração do 
liceu nacional na rua de Damão. Meses depois, os espaços definitivos desta escola 
foram por fim inaugurados na rua Augusto Gomes, num edifício construído de 
raiz e verdadeiramente adequado ao projeto educativo da escola.
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fig. 80_ vista aérea da escola preparatória António Nobre, em 2009.

fig. 81_ o conjunto edificado da escola António Nobre era constituído por um edifício principal, 
quatro pavilhões letivos, um bloco destinado à biblioteca e o volume gimnodesportivo. 



99

O NOVO EDIFÍCIO; CARACTERÍSTICAS DO EDIFICADO

“A solução desenvolvida propõe a estruturação dos di-
ferentes espaços escolares em núcleos concêntricos, que corres-
pondem a espaços curriculares específicos, em que o centro é o 
aluno.”125

O novo edifício destinado a receber a escola preparatória António Nobre 
enquadrava-se num projeto-tipo desenvolvido pela JCETS em 1968, para acolher 
os alunos que passariam a frequentar o recém-criado ciclo preparatório do ensino 
secundário. Tornou-se necessária a construção de edifícios escolares que se ade-
quassem especificamente aos princípios e objetivos educacionais estabelecidos 
para este novo ciclo de instrução, com a ambição de alargar os “…conhecimentos 
adquiridos na escola primária e a integração da criança na sociedade e na época, 
proporcionando a identificação das tendências inatas e adquiridas em cada alu-
no, no sentido de as orientar e potenciar.”126 Com a duração de dois anos, este 
ciclo assegurava a transição entre o ensino primário e o secundário. Pretendia-se 
uma formação global dos alunos, tanto a nível intelectual, como moral e física, 
que permitisse o desenvolvimento de conhecimento e aptidões suficientemente 
abrangentes para a prossecução em qualquer ramo do ensino secundário. 

Em resposta a estas ambições pedagógicas, foi desenvolvido o Estudo Nor-
malizado aplicado à Escola Preparatória do Ensino Secundário, um projeto coor-
denado pelo arquiteto Augusto Brandão127, e implantado num vasto conjunto de 
localidades do País128, incluindo a cidade de Matosinhos. 

As escolas edificadas segundo a base de conceção deste projeto-tipo de-
marcavam-se por uma volumetria variada, contrariando uma solução uniforme 
de leitura monótona do conjunto. Caracterizavam-se por uma solução de “…
decomposição do volume-edifício escolar em núcleos-volumes arquitetónicos e de 
subdivisão do perímetro em pequenos núcleos, que facilmente se implantam de vá-
rios e diferentes modos, a diferentes cotas e em distintas configurações de terreno”129, 
resolvendo problemas de implantação nos mais variados recintos, com configu-
rações, orientações e entradas diferentes. 

125 ALEGRE, Alexandra – “Estudos Normalizados de 1968”. In HEITOR, Teresa (coord.) – Liceus, 
Escolas Técnicas e Secundárias. (p. 106).
126 Idem. (p. 105).
127 Augusto Brandão (1930-2018), formou-se em arquitetura pela escola superior de Belas Artes 
de Lisboa, em 1955. Entre 1955 e 1974 foi técnico da JCETS e da Direção-Geral das Construções 
Escolares. Participou no Grupo de Estudos sobre Construção Escolar, organizado segundo o Projecto 
Regional do Mediterrâneo. 
128 SANTOS, André – “Similaridades e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque escolar: 
programa promovido pela Parque Escolar, E.P.E no norte de Portugal (2007-2011)”. (p. 288).
129 “Estudos Normalizados de 1968”. In HEITOR, Teresa (coord.) – Liceus, Escolas Técnicas e 
Secundárias. (p. 106).
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fig. 82_ vista panorâmica do alçado da escola voltado para a rua Augusto Gomes, em 2008. 

fig. 83_ planta do edifício principal (piso 0), assinalando-se os dois principais pontos de acesso.

fig. 84_ expressão do volume principal, assumindo dois pisos na área destinada aos espaços 
administrativos.
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A escola preparatória António Nobre foi construída na rua Augusto Gomes, 
num terreno com cerca de 12 500 m2, a nascente da avenida D. Afonso Henriques, 
tal como as duas escolas analisadas anteriormente. A rua onde foi implantada 
vencia uma diferença de cota superior a dez metros, e unia transversalmente duas 
vias de enorme importância na circulação e acesso à cidade: a rua Alfredo Cunha 
e a linha viária de ligação à estrada nacional 107. 

A sua implantação era constituída por um conjunto de seis volumes 
autónomos de quatro tipos diferentes – um edifício principal, em torno do 
qual se dispunham quatro pavilhões letivos, o bloco da biblioteca e o núcleo 
gimnodesportivo –, sendo assim correspondida, a cada um destes quatro tipos de 
edifício, uma valência curricular específica. 

A entrada na escola era definida a partir do espaço público numa sucessão 
de momentos diferentes. Primeiramente dava-se o alargamento do espaço de 
passeio, que evidenciava o pórtico de entrada presente na vedação da escola. 
Entrando pelo portão, convidava-se a descer uma escada exterior, que fazia afundar 
no espaço do recinto escolar (aqui localizado a uma cota inferior relativamente 
à circulação pública), onde se encontrava, então, o primeiro pavilhão da escola.  

Este volume assumia-se como o edifício principal da composição, espaço 
destinado à logística administrativa, às atividades sociais e de reunião da escola 
e à prática musical. Apresentava-se como “…uma entidade arquitetonicamente 
complexa, cujos espaços procuravam exprimir uma série de atividades polivalentes”130, 
e cuja conformação quebrada das fachadas demonstrava exteriormente a 
complexidade funcional interior e a individualidade das diferentes salas. 

A circulação desenvolvia-se maioritariamente num único piso, assumindo 
dois andares apenas num momento pontual, destinado à zona administrativa. 
No piso térreo, localizavam-se as duas entradas principais. A primeira dava 
acesso ao átrio da escola, que de modo mais formal revelava os espaços logísticos 
da secretaria da escola, conduzindo depois até à sala polivalente, de pé-direito 
elevado. Pela segunda entrada acedia-se diretamente ao espaço polivalente, 
que estabelecia ligação com a zona de atividades sociais, localizada a uma cota 
ligeiramente superior (tal como acontecia no liceu nacional de Matosinhos). Esta 
reunia a zona de refeitório, cozinha, copa e duas salas de iniciação musical. O 
espaço do refeitório era também utilizado para atividades complementares de 
ensino, como sala de jogos e cinema para pequenos grupos. 

A disposição e comunicação dos espaços presentes neste pavilhão seguia 
uma lógica organizativa de sucessão e fluidez espacial, evitando-se o recurso a 
corredores de distribuição. 

130 ALEGRE, Alexandra – “Estudos Normalizados de 1968”. In HEITOR, Teresa (coord.) – Liceus, 
Escolas Técnicas e Secundárias. (p. 106).
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fig. 87_ a cada sala de aula fazia-se corresponder um espaço de recreio exterior, que se identificava como zona 
exclusiva de reunião e convívio de cada turma. 

fig. 86_ os volumes letivos eram rasgados por um pátio retangular, que garantia a iluminação das salas de aula e das 
áreas de circulação. 

fig. 85_ modelos de organização dos pavilhões letivos, onde se indica o percurso realizado pelos professores no 
acesso às salas de aula. 
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Os quatro pavilhões letivos distribuíam-se de forma independente em  
torno do edifício principal. Estes volumes caracterizavam-se por uma uniformi-
dade tanto formal como de estrutura espacial, assistindo-se apenas a uma varia-
ção no programa funcional. Todos os pavilhões eram compostos por quatro salas 
de aula normais, uma dedicada ao estudo das ciências, uma de desenho e uma 
sala de técnicas de metais e madeiras. A dois destes edifícios foi adicionada uma 
sala de aula normal, o que perfazia um total de sete espaços letivos em dois dos 
pavilhões, e oito nos restantes dois. A configuração interior de todos eles desen-
volvia-se num único piso, que se organizava em torno de um pátio retangular 
exterior, iluminando as áreas letivas e assegurando a ventilação transversal dos 
espaços. 

Outra característica relevante destes volumes, prendia-se com o facto de o 
percurso de acesso às salas de aula ser realizado de forma distinta e independente 
pelos professores e alunos. A entrada dos professores era feita a partir da porta 
principal do edifício, que comunicava com um corredor situado em torno do pá-
tio central, estabelecendo-se assim a distribuição para as diferentes salas de aula. 
Por outro lado, o acesso dos alunos aos espaços escolares era realizado diretamen-
te do exterior, através de várias entradas independentes. A cada uma das salas de 
aula fazia-se ainda corresponder um espaço de recreio exterior delimitado por 
pequenos muretes, e equipado com bancos corridos de betão – espaços que se 
identificavam como de reunião e convívio exclusivo de cada turma. 

Todos os pavilhões letivos possuíam ainda uma zona de sanitários, uma 
área de vestiários para o pessoal não docente, um centro de planeamento para o 
trabalho complementar dos professores, assim como diversos compartimentos 
de arrumação. A comunicação entre os diferentes volumes de aulas e o edifício     
central era feita através de galerias exteriores cobertas com chapas de fibrocimen-
to. 

O terceiro modelo de pavilhão destinava-se à biblioteca, assumindo-se 
como um edifício contínuo de geometria paralelepipédica. Este encontrava-se 
implantado no topo sudeste do recinto escolar, junto ao edifício principal e a dois 
dos volumes letivos. 

Destacado de todo o conjunto, tínhamos o núcleo gimnodesportivo, ocu-
pando um pavilhão autónomo junto ao limite poente do lote. Este pavilhão con-
templava um conjunto de instalações interiores, como dois balneários (masculino 
e feminino) e diversos espaços de arrumação, assim como instalações exteriores 
para a prática de desportos ao ar livre. Contrariamente ao que foi apontado nas 
intervenções anteriores, a sua localização na área aposta à zona de entrada na es-
cola não facilitava a utilização pela comunidade exterior em períodos pós-letivos.
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fig. 88_ a expressão arquitetónica dos volumes desta escola era dominada pela estrutura de vigas e pilares em betão armado e pelas paredes em alvenaria de tijolo, 
salientando-se, ainda, a caixilharia de cor vermelha. 
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Construtivamente, houve um esforço para que esta solução respondesse 
em conformidade com as condicionantes económicas, através da utilização de 
elementos normalizados e pré-fabricados. “A superestrutura é constituída por 
um reticulado de vigas e pilares de betão armado, modulados segundo um modelo 
múltiplo de 2,20m que suportam lajes maciças, também em betão armado.”131 As 
paredes exteriores e as divisórias interiores eram em alvenaria de tijolo sem 
acabamento, ou maciças em betão armado, rebocado e pintado. O pavimento 
das diferentes salas era executado em tacos de madeira e em mosaico vinílico, e 
das zonas de circulação em ladrilhos. O revestimento das coberturas dos blocos 
foi realizado através da aplicação de “…canaletes de fibrocimento que apoiavam 
em elementos de betão armado (madres ou caleiras).”132 A caixilharia interior e 
exterior era de cor vermelha, constituída por elementos de madeira e metálicos, 
modulados segundo um ritmo idêntico ao que se fazia sentir na estrutura de 
betão133. 

131 MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS – DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES 
ESCOLARES – “Escola Preparatória do Ensino Secundário de Matosinhos.” (volume 609). (p. 2)
132 ALEGRE, Alexandra –“Estudos Normalizados de 1968”. In HEITOR, Teresa (coord.) – Liceus, 
Escolas Técnicas e Secundárias. (p. 106).
133 MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS – DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES 
ESCOLARES – “Escola Preparatória do Ensino Secundário de Matosinhos.” (volume 609). (p. 2)
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fig. 89_ a escola preparatória António Nobre, terceiro equipamento escolar a nascente, desempenhou desde sempre um papel fundamental na instrução e formação 
dos jovens de Matosinhos. 
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INAUGURAÇÃO DA ESCOLA PREPARATÓRIA ANTÓNIO NOBRE

“É de louvar toda a iniciativa que leve a população a ter 
mais elevação espiritual, portanto quanto mais Escolas, Liceus 
e Escolas Industriais houverem, quantas mais iniciativas mes-
mo de carácter particular surgirem para o mesmo efeito são de 
louvar. Já de há muito sabemos que depois do pão a educação é 
a primeira necessidade do povo.”134 

O longo percurso da escola preparatória António Nobre começou 
a ser traçado em 1971135, nas instalações de um edifício provisório da rua                             
Primeiro de Maio. O conselho diretivo desta escola foi primeiramente pre-
sidido por Marília Cunha, passando em 1973 para as mãos de João Gomes da 
Costa Laranjo136, professor aclamado tanto em Matosinhos, como em Viana 
do Castelo, pelo trabalho desempenhado na escola industrial e comercial local.  
Tendo ainda ocupado os espaços do palacete Visconde de Trevões, esta institui-
ção viu finalmente as suas necessidades e ambições serem correspondidas com 
a inauguração de um novo edifício na rua Augusto Gomes. Aproveitamos esta 
oportunidade para esclarecer que, apesar da incessante pesquisa, não foi possível 
clarificar a data de inauguração deste equipamento escolar. Contudo, tendo por 
base os registos de num periódico local137, sabemos que, em 1978, as instalações 
desta escola já se encontravam a funcionar no edifício pavilhonar a nascente.

Ao longo dos anos a designação desta escola foi-se alterando. Reconheci-
da, inicialmente, como escola preparatória António Nobre, adotou, mais tarde, o 
nome de escola básica com 2º e 3º ciclos de Matosinhos.

134 D’ALMEIDA, WLADIMIRO – “Dão-licença?!... Necessidades prementes”. O Comércio de Leixões 
nº 3184 (p. 4). 
135 “Notícias em poucas linhas”. O Comércio de Leixões nº 3293 (p. 1).
136 “A posse do Diretor da Escola Preparatória António Nobre”. O Comércio de Leixões nº 3427 (p. 5).
137 “Na escola preparatória de Matosinhos não houve aulas na segunda e terça-feira, devido aos 
pavilhões escolares se encontrarem impraticáveis.” (“Temporal com aproximação do Inverno”. O 
Comércio de Leixões nº 3688).
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fig. 90_ entrando no século XXI, o património escolar português encontrava-se num estado de considerável deterioração física e obsolescência funcional, 
transparecendo a falta de iniciativas de manutenção, conservação e atualização.  
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“À escola pública está reservado um papel insubstituível 
e estruturante na construção de uma Sociedade mais moder-
na, mais democrática, mais desenvolvida e mais justa. À escola 
pública compete garantir o acesso ao Direito à Educação, em 
condições de equidade e de qualidade. À escola pública compete 
contribuir para o desenvolvimento económico, social e cultural 
da região e do país. 

Para que estes objectivos se possam tornar realidade é 
necessário investir nas infraestruturas, nos equipamentos e, 
sobretudo, nas pessoas, isto é, nos profissionais da educação, 
nos alunos e nos pais e encarregados de educação. É também 
imprescindível envolver os parceiros, os autarcas, os agentes 
culturais e desportivos, os empresários. A educação é uma ta-
refa que importa a todos e para cujo sucesso todos são necessá-
rios.”138 

138 GRADIM, Cristina. In Auto Retrato: Escola Secundária Augusto Gomes. (p. 78).
139 SANTOS, André – “Similaridades e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque escolar: 
programa promovido pela Parque Escolar, E.P.E no norte de Portugal (2007-2011)”. (p. 35).

A educação e a formação foram desde o final do século XIX tidas como 
um veículo essencial à organização da sociedade, investindo-se na instrução dos 
cidadãos, na promoção da igualdade de oportunidades e na construção de uma 
sociedade mais justa e equilibrada. A partir deste momento entrámos num pe-
ríodo ímpar no que diz respeito ao desenvolvimento do edifício escolar para o 
ensino preparatório e secundário em Portugal. Instituiu-se o edifício destinado 
ao ensino como um equipamento público autónomo, cuja configuração evoluiu 
ao ritmo do progresso político, social e pedagógico. Na segunda metade do século 
XX, foram construídas de raiz três escolas na zona nascente de Matosinhos, hoje 
centro cívico da cidade, equipamentos fulcrais no enriquecimento educativo e 
cultural da população concelhia. 

Já no século XXI, o legado patrimonial, que foi sendo construído, encon-
trava-se num estado de considerável degradação física e de obsolescência funcio-
nal, consequência da falta de critérios de intervenção e da ausência de uma visão 
de rede139. As iniciativas de manutenção, conservação e de transformação mais 
profunda eram realizadas de forma pontual, conduzindo a uma deterioração e 
inadequação da maioria dos edifícios escolares em Portugal. 
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Era também cada vez mais premente a necessidade de intervenção nos 
estabelecimentos de ensino existentes, de forma a dar resposta às exigências          
impostas pelo crescimento demográfico, pela introdução de novos programas 
curriculares e extracurriculares e pelos regulamentos técnicos. A generalidade 
dos edifícios apresentava coeficientes de isolamento térmico e acústicos baixos, 
assim como problemas de acessibilidade que não garantiam o acesso a todos os 
utilizadores, incluindo alunos com mobilidade condicionada. 

Uma das primeiras iniciativas políticas que veio dar resposta à degradação 
das escolas e à falta de reconhecimento da realidade escolar nacional, foi tomada 
pelo XV Governo Constitucional de Portugal, com a aprovação do modelo de Carta 
Educativa. Este era “…um instrumento, a nível municipal, de planeamento e orde-
namento prospetivo de edifícios e equipamentos educativos…”140, que concretizou 
a transferência das competências na área da educação e de ordenamento da rede 
educativa para os órgãos municipais, com a ambição de garantir uma visão mais 
aproximada das reais necessidades dos cidadãos. 

140 Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de janeiro de 2003. Capítulo III, artigo 10º. 

fig. 91_ início da intervenção de modernização da escola básica com 2º e 3º ciclos de Matosinhos. 



113

No entanto, a verdadeira tomada de consciência e de decisão política 
deu--se no XVII Governo Constitucional, presidido pelo Primeiro-Ministro José        
Sócrates, com a criação da empresa pública Parque Escolar, E.P.E.141. Esta tinha a 
principal missão de implementar e monitorizar um Programa de Modernização142 
que definia de modo estruturado o processo de reabilitação das escolas para o 
ensino secundário público português. Pela primeira vez na história do edifício 
escolar em Portugal143 foi desenvolvida uma estratégia de articulação entre dife-
rentes áreas intervenientes (política, pedagogia, ensino, arquitetura, engenharia 
e construção), que sob o acompanhamento da Parque Escolar garantiu a análise 
e a intervenção na quase globalidade do património edificado para o ensino se-
cundário. “Com esta operação, pretendeu-se partir de uma visão de conjunto que 
articulasse as diferentes necessidades de cada escola, com o estado e a disponibilida-
de dos edifícios, na verificação de instrumentos que permitissem hierarquizar e dis-
tribuir as intervenções segundo um calendário estratégico e temporal, afirmando-se 
inequivocamente o sentido de responsabilidade pública na componente pedagógica 
e na gestão do legado patrimonial arquitetónico.”144

O terceiro capítulo deste trabalho pretende assegurar um conhecimento 
abrangente sobre os edifícios escolares para o ensino preparatório e secundário 
públicos construídos no centro de Matosinhos. Considerou-se imprescindível co-
nhecer e perceber as três tipologias que marcaram a arquitetura escolar do século 
XX desta cidade, assegurando o reconhecimento das suas características e das 
suas particularidades formais e espaciais, para que agora seja possível compreen-
der o processo de transformação e modernização destas escolas. 

Este quarto capítulo tem como objetivo analisar o processo de moderniza-
ção dos três equipamentos escolares selecionados. Partindo da consciencialização 
política da necessidade de mudança conseguida através da elaboração da Carta 
Educativa do Concelho de Matosinhos, seguindo depois uma perspetiva de exposi-
ção das estratégias adotadas na transformação das três escolas objeto deste estudo 
– escola secundária João Gonçalves Zarco, escola secundária Augusto Gomes e 
escola básica com 2º e 3º ciclos de Matosinhos.  Nesse sentido, apresentam-se 
as fichas descritivas dos projetos de modernização das três escolas, fazendo-se 
uma contextualização e explicitação dos fenómenos de transformação a que fo-
ram submetidas, de modo a clarificar as relações predominantes de causa e efeito 
entre o equipamento original e o seu estado atual. As diferentes soluções são alvo 
de uma análise comparativa no quinto capítulo deste trabalho. 

A apresentação dos três casos de estudo é novamente disposta segundo a 
ordem cronológica de construção dos edifícios originais. 

141 Entidade pública empresarial criada pelo Decreto-Lei nº 41/07 de 21 de fevereiro de 2007. 
142 Programa de Modernização das Escolas com Ensino Secundário (PMEES), aprovado na Resolução 
do Conselho de Ministros nº 1/07, de 3 de janeiro de 2007.
143 SANTOS, André – “Similaridades e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque escolar: 
programa promovido pela Parque Escolar, E.P.E no norte de Portugal (2007-2011)”. (p. 5).
144 Idem, ibidem. 
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4.1.  CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO DE MATOSINHOS

“Se a educação de uma população constitui uma das   
bases fundamentais do seu desenvolvimento, a construção 
deste pilar começa no seu sistema de ensino, na sua formação 
inicial, como base para uma contínua formação ao longo da 
vida. Importa, pois, fornecer as melhores condições possíveis 
às comunidades educativas para que a sua atuação se trans-
forme em êxito e, consequentemente, dela se retire o máximo 
de eficácia.”145 

145 CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS – Relatório Carta Educativa de Matosinhos, 2006. 
(p. 1).
146 Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de janeiro de 2003.
147 Idem.
148 Idem.
149 CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS – Relatório Carta Educativa de Matosinhos, 2006. 
(p. 1).

O XV Governo Constitucional, presidido pelo Primeiro-Ministro José    
Manuel Durão Barroso, tomou posse a 6 de abril de 2002, tendo como Ministro 
da Educação José David Gomes Justino. Um dos principais objetivos do progra-
ma deste Governo passava pela concretização da descentralização administrativa, 
estimulando um modelo de organização que conferisse competências da admi-
nistração central às autarquias locais. Era fundamental conferir maior autonomia 
e responsabilidade às autarquias, reconhecendo-lhes um papel fundamental na 
proximidade e identificação das necessidades reais dos cidadãos146. 

Neste sentido, foi aprovado pelo Decreto Lei nº 7/2003, de 15 de janeiro, 
um diploma que regulamentava os conselhos municipais de educação e aprovava 
o processo de elaboração da Carta Educativa Concelhia. Este diploma atribuiu aos 
municípios novas competências no que diz respeito à organização e coordenação 
escolar, desde a gestão de investimentos no domínio da construção, equipamento 
e manutenção das escolas de ensino pré-escolar e básico, bem como a gestão do 
pessoal não docente147. Estas medidas constituíram “…uma nova visão estrutural 
do sistema educativo português e um passo da maior importância, no sentido da 
aproximação entre os cidadãos e o sistema educativo, e de coresponsabilização entre 
ambos quanto aos resultados deste.”148 

Foi neste enquadramento que, em junho de 2006, se apresentou a Carta 
Educativa do Concelho de Matosinhos. Este foi um documento estratégico para a 
política educativa municipal, “…no qual constam uma análise da situação educa-
cional do concelho (enquadrada no sistema mais amplo de nível nacional), uma vi-
são prospetiva do desenvolvimento do concelho, com as principais linhas de atuação 
estratégica futura e as atuações concretas para um futuro próximo.”149 Tendo por 
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base informação detalhada provida por diversas fontes, como dados fornecidos 
pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), elementos de avaliação das instala-
ções escolares recolhidos pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Por-
to (FAUP), e diversos inquéritos às escolas e jardins de infância de Matosinhos, 
pretendia-se formalizar o planeamento e ordenamento de edifícios e equipamen-
tos educativos, assim como traçar os princípios fundamentais do desenvolvimen-
to estratégico do concelho. 

Ao longo de cento e quarenta e sete páginas, retrata-se, primeiramente, 
o concelho de Matosinhos do ponto de vista geográfico, demográfico, económi-
co e social, concretizando posteriormente um balanço da situação educacional 
concelhia, focando a oferta educativa e formativa e a frequência de alunos nas 
diferentes áreas e níveis de ensino – educação pré-escolar, 1º ciclo do ensino bási-
co, 2º e 3º ciclos do ensino básico, ensino secundário, ensino profissional, ensino 
artístico especializado e ensino superior. Por último apresenta-se um conjunto 
de propostas de intervenção para potenciar o nível educacional da comunidade 
matosinhense, seguidas de um projeto de monitorização e avaliação das ações a 
implementar. 

Tendo em conta os níveis de instrução lecionados nas três escolas em estu-
do neste trabalho, considera-se mais pertinente o estudo dos capítulos dedicados 
ao 2º e 3º ciclos do ensino básico e para o ensino secundário. 

No ano letivo 2005/2006 contabilizava-se em Matosinhos dez escolas pú-
blicas de 2º e 3º ciclos e seis escolas de ensino secundário público, onde era tam-
bém lecionado o 3º ciclo do ensino básico150. A escola secundária João Gonçalves 
Zarco registava dezassete turmas de 3º ciclo e vinte e nove de ensino secundário, 
com um total de quinhentos e setenta e oito alunos inscritos no secundário. Por 
sua vez, a escola secundária Augusto Gomes contemplava dez turmas de 3º ciclo 
e trinta e quatro de ensino secundário. Neste segundo grau de ensino tinha um 
total de setecentos e quarenta e quatro alunos inscritos. Por último, a escola bá-
sica de Matosinhos assinalava um total de trinta e seis turmas, vinte e uma de 2º 
ciclo e quinze de 3º.151 

“A maior parte das escolas que lecionam os 2º e 3º ciclo do ensino básico, e 
em alguns casos também o ensino secundário, têm constituídas mais turmas do que 
aquelas para as quais foram concebidas. As escolas de 2º e 3º ciclos e secundárias 
dividem-se a meio quanto à data de construção. Metade foi construída antes da 
década de noventa e a outra metade depois. (…) O estado de conservação do parque 
de escolas de 2º e 3º ciclos não é o melhor. Cinquenta por cento das escolas foram 
consideradas como apresentando um estado de conservação insuficiente, mau ou 
muito mau no estudo já por várias vezes referido. (…) Também no que se refere 

150 CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS – Relatório Carta Educativa de Matosinhos, 2006. 
(pp. 76 e 93).
151 Idem. (pp. 75 e 94).
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ao tratamento do seu espaço exterior a avaliação global é negativa com nove das 
dezasseis escolas públicas avaliadas a serem consideradas pouco cuidadas e apenas 
três muito cuidadas.”152 No que diz respeito aos recursos didáticos, todas as esco-
las do concelho encontravam-se equipadas com pavilhão gimnodesportivo des-
tinado à prática de aulas de Educação Física, à exceção de duas escolas. Estavam 
igualmente munidas com computadores e respetivo acesso à internet153.  

 
A Carta Educativa do Concelho de Matosinhos permitiu identificar a acen-

tuada degradação física e funcional da generalidade das escolas de 2º e 3º ciclo 
e ensino secundário de Matosinhos. Era necessário intervir, definindo um con-
junto de propostas capazes de potenciar a educação e instrução da comunidade 
concelhia. 

152 CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS – Relatório Carta Educativa de Matosinhos, 2006. 
(pp. 76, 78 e 79).
153 Idem. (p. 7).
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“Realizado o diagnóstico da situação educacional do 
concelho, importa agora definir as linhas de atuação para um 
futuro próximo, de modo a melhorar o desempenho do sistema 
educativo em Matosinhos.”154  

154 CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS – Carta Educativa: Concelho de Matosinhos. (p. 120).
155 Idem, ibidem.
156 Idem. (p. 124).

A homologação da Carta Educativa de Matosinhos marcou um novo rumo 
na política educativa local. Este trabalho culminou no reconhecimento efetivo 
da realidade escolar concelhia e na consciencialização política da necessidade de 
mudança. Depois de realizado o diagnóstico da situação educacional do conce-
lho, foram definidas linhas de atuação que conduzissem ao melhoramento do de-
sempenho da educação em Matosinhos, enquadradas pelos princípios e objetivos 
definidos a nível nacional e pelas necessidades mais prementes da comunidade 
local155. Foram destacados três grandes eixos de atuação: 

Eixo 1 – Requalificar os equipamentos de educação pré-escolar e dos       
ensinos básico e secundário;

Eixo 2 – Promover a qualidade e o sucesso educativo e formativo nas         
escolas do concelho;

Eixo 3 – Incentivar a oferta de ensino profissionalizante no concelho. 

O conjunto de medidas propostas no Eixo 1 revelam-se de maior perti-
nência para este trabalho e, por isso, serão alvo sa nossa atenção. Tal como o 
nome indica, as medidas definidas no âmbito deste eixo diziam exclusivamente 
respeito a intervenções físicas no parque escolar de Matosinhos. Contemplavam 
estratégias de ampliação, requalificação e construção de equipamentos corres-
pondentes a todos os níveis de ensino, indo ao encontro das carências existentes 
na oferta educativa, e potenciando o fácil acesso à educação e à formação. 

Determinou-se, portanto, a construção de raiz de novos edifícios escola-
res, assim como a construção de equipamentos que permitissem substituir outros 
que se encontravam num elevado estado de degradação. Definiu-se também a 
ampliação e remodelação de certas instalações, criando equipamentos de apoio 
ao melhor desempenho educacional156. “Para além das intervenções concretas que 
se propõem, quer da responsabilidade da Câmara Municipal, quer da responsabi-
lidade do Ministério da Educação (através da DREN – Direcção Regional de Edu-
cação do Norte), é de realçar que a generalidade das EB 2,3 e ES/3 do concelho, 

CONSCIENCIALIZAÇÃO POLÍTICA – A NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO
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apresentam acentuada degradação (infiltração de água, degradação de paredes, 
caixilharia deteriorada, pavilhões desportivos desgastados, etc.), colocando, em 
muitos casos, problemas de segurança, pelo que, é urgente que a DREN execute 
obras de manutenção, absolutamente inadiáveis.”157 

No âmbito deste eixo de intervenção, as medidas de ação foram organiza-
das em três níveis de prioridade, consoante a sua pertinência face aos objetivos 
traçados na promoção do sucesso educativo de Matosinhos. Da lista de interven-
ções de 1ª prioridade destacamos a criação de uma escola básica integrada com 
quatro salas de jardim de infância, um novo equipamento a implantar no mesmo 
lote onde tínhamos, até então, em funcionamento a escola básica com 2º e 3º ci-
clos de Matosinhos, objeto de estudo deste trabalho. A execução desta obra estava 
prevista para o ano letivo 2007/2008158.  

O novo modelo organizativo aprovado pelo Decreto Lei nº 7/2003, de 15 
de janeiro, concedeu às autarquias locais competências de gestão e investimento 
no domínio da construção e manutenção de estabelecimentos de ensino pré-es-
colar e básico. Assim, a escola básica com 2º e 3º ciclos de Matosinhos, tendo sido 
incluída na lista de prioridades estabelecida pela Carta Educativa do Concelho de 
Matosinhos, foi transformada ao abrigo desta iniciativa. Motivados pelo estado 
avançado de degradação física e funcional, foi definida a sua total demolição, 
dando lugar a um novo centro escolar construído de raiz – escola básica de Ma-
tosinhos. Os outros dois equipamentos objeto de estudo deste trabalho, a escola 
secundária João Gonçalves Zarco e a escola secundária Augusto Gomes, apesar 
de também terem sido alvo de projetos de modernização, seguiram uma estraté-
gia de transformação diferente, sendo contempladas na operação conduzida pela 
empresa pública Parque Escolar, a partir do ano 2007.

157 CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS – Relatório Carta Educativa de Matosinhos, 2006. 
(p. 124).
158 Idem. (pp. 127 e 132).
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4.2.  PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – MISSÃO E OBJETIVOS

“O Programa de Modernização representa um ambi-
cioso desafio, e uma aposta na educação sem precedentes em 
Portugal.”159 

159 NUNES, João Sintra – “Mensagem do Presidente”. In PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Relatório e 
Contas. 2010. (p. 4)
160 De abril de 2006 a janeiro de 2007, foi efetuado um levantamento nas cidades de Lisboa e Porto, 
sobre uma amostra de 46 estabelecimentos de ensino secundário (31 localizados na cidade de Lisboa 
e os restantes 15 na cidade do Porto), a fim de avaliar e diagnosticar a capacidade e respetiva condição 
física e funcional dos edifícios escolares. 
161 O Programa de Modernização foi aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros nº 1/2007, 
de 3 de janeiro de 2007.
162 PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Relatório e Contas. 2010. (p. 13)
163 Resolução de Conselho de Ministros nº 1/2007, de 3 de janeiro de 2007.

O XVII Governo Constitucional, presidido pelo Primeiro-Ministro José 
Sócrates e tendo como Ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues, teve 
desde cedo a consciência do estado de degradação das escolas secundárias 
da rede pública nacional. Depois de efetuado um levantamento da situação                                  
presente160, foi possível reconhecer de forma concreta os problemas e necessida-
des existentes, tornando-se claro o estado geral de degradação e inadequação dos 
equipamentos escolares e a inevitabilidade de proceder à requalificação e moder-
nização dos mesmos. Motivado por esta conjuntura, o Ministério da Educação 
fez publicar a 21 de fevereiro de 2007 o Decreto-Lei nº 41/07, que determinou a 
criação da Parque Escolar, E.P.E.

A Parque Escolar, entidade de direito público de natureza empresarial, 
foi criada com a principal missão de “…planear, gerir, desenvolver e executar o        
Programa de Modernização e manutenção da rede pública de escolas secundárias161  
e outras afectas ao Ministério da Educação, visando repor a eficácia física e funcio-
nal do parque escolar através da correcção de problemas construtivos existentes, da 
melhoria das condições de habitabilidade, segurança e acessibilidade, da adequa-
ção das condições espaço-funcionais às exigências decorrentes da organização e dos 
currícula do ensino secundário, e da abertura da escola à comunidade.”162 Deter-
minou-se então uma entidade especificamente designada para assegurar a gestão 
global do processo de modernização da rede nacional de escolas secundárias, 
num modelo “…abrangente, sistemático e duradouro, que permita inverter o curso 
do processo de degradação e obsolescência funcional a que têm estado sujeitas…”163.

O Programa de Modernização estruturava-se em torno de três vertentes 
principais. Em primeiro lugar a recuperação e modernização dos edifícios das esco-
las com ensino secundário, potenciando uma cultura de aprendizagem moderna, 
adaptada aos novos conteúdos programáticos e às novas tecnologias de infor-
mação e comunicação (corrigir problemas construtivos existentes, melhorar as 
condições de habitabilidade, os coeficientes térmicos, acústicos e a acessibilidade, 
e garantir a eficácia energética dos edifícios).  
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Em segundo lugar, pretendia-se abrir a escola à comunidade, recentrando 
os equipamentos escolares nos meios urbanos em que se inserem, e potenciando 
o aproveitamento integral das valências instaladas na infraestrutura escolar, para 
a prática desportiva, formativa e cultural, em atividades extracurriculares.

Finalmente, e em terceiro lugar, era fulcral criar um sistema eficiente e     
eficaz de gestão dos edifícios, garantindo uma correta gestão da conservação e  
manutenção dos edifícios após a intervenção.

O estado de degradação do conjunto de escolas do ensino secundário era 
evidente, decorrente do desgaste natural do uso e envelhecimento dos materiais 
construtivos, intensificado pela ausência de uma estratégia eficaz de manutenção.

Era notória a sua desqualificação construtiva, ambiental e funcional. Os 
problemas acentuavam-se de forma mais percetível “…na pele exterior de todo o 
conjunto edificado…”164, nos materiais de acabamento e revestimento interior e 
nas infraestruturas. Constatou-se também que a globalidade dos edifícios encon-
trava-se num estado de desadequação considerável, tendo em conta os padrões 
de isolamento térmico e as condições acústicas dos espaços interiores, as normas 
estabelecidas para o tratamento da qualidade do ar, conforto lumínico, recolha e 
eliminação dos resíduos e eficiência energética. As condições espaciais eram ob-
soletas comparativamente à evolução do modelo educativo, revelando-se insufi-
cientes para o desenvolvimento de atividades letivas e não letivas e para o objetivo 
de redefinir uma nova imagem de escola.

A “…superação do atraso educativo português face aos padrões euro-
peus…”165 assumiu-se como um repto nacional. Era imprescindível assegurar 
a integração de todas as crianças e jovens na escola, proporcionando-lhes um 
ambiente de aprendizagem motivador, rigoroso e gratificante. Era fundamental 
transformar as escolas segundo as “… exigências decorrentes dos novos paradigmas 
educativos e ambientais…”166, convocando a arquitetura a dar resposta aos concei-
tos de atratividade, flexibilidade, multifuncionalidade, segurança, acessibilidade, 
durabilidade e inclusão. Pedia-se que fosse alcançada uma oferta de instalações 
escolares funcional, acessível, confortável, segura e salubre, capaz de responder 
com sucesso às necessidades da comunidade educativa.

Olhando a heterogeneidade que marcava o conjunto de escolas a intervir 
(que incluía edifícios de várias tipologias, reflexo da evolução da conceção e cons-
trução dos equipamentos escolares em Portugal, ao longo do século XX), tornou-
-se evidente a necessidade de desenvolver um modelo de edifício escolar que, de 
forma global, sistemática e duradoura, conseguisse efetivamente transformar o 
parque escolar de Portugal. Um modelo capaz de responder às necessidades da 
comunidade escolar e de promover a modernização, por referência às exigências 
dos novos modelos da educação e da pedagogia.  

164 SANTOS, André – “Similaridades e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque escolar: 
programa promovido pela Parque Escolar, E.P.E no norte de Portugal (2007-2011)”. (p. 62).
165 PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Relatório e Contas. 2010. (p. 13).
166 PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino 
Secundário. (p. 4).
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“O novo modelo de edifício escolar que o Programa de 
Modernização do Parque Escolar destinado ao Ensino Secun-
dário pretende desenvolver não é uma escola tipo, mas um tipo 
de escola que responda ao projeto educativo, às característi-
cas, necessidades, objetivos e expectativas das comunidades           
escolares...”167  

167 PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Relatório e Contas. 2010. (p. 20).
168 SANTOS, André – “Similaridades e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque escolar: 
programa promovido pela Parque Escolar, E.P.E no norte de Portugal (2007-2011)”. (p. 65).
169 PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino 
Secundário (anexo 1, p. 20).
170 HEITOR, Teresa (coord.) – Parque escolar 2007-2011. Intervenção em 106 escolas. (p. 13).

A forma de aprendizagem convencional encontrava-se centralizada na   
figura do professor e no espaço da sala de aula enquanto veículos principais de 
transmissão de informação e conhecimento. Tornou-se pertinente complemen-
tar este modelo de carácter expositivo, de “…aprendizagem passiva…”168, com 
práticas pedagógicas de natureza mais ativa e informal. Deu-se a evolução para 
um novo modelo “... baseado em práticas pedagógicas de natureza colaborativa e       
exploratória (aprendizagem activa), suportadas em exercícios de investigação e de 
recolha de informação, experimentação laboratorial/simulação; produção de arte-
factos e realização de relatórios e discussão/comunicação.”169 Era importante tornar 
parte do quotidiano escolar atividades letivas concretizadas fora do tempo e do 
espaço da sala de aula, estimulando alunos e docentes a permanecer mais tempo 
na escola e a participar em atividades que contribuíssem para fomentar esta nova 
cultura de aprendizagem, de interação, partilha de ideias e experiências.

O modelo de ensino-aprendizagem conduziu à reorganização espacial do 
edifício escolar, repensando-se a escola na sua globalidade como um dispositivo 
interativo, ao serviço da educação e da cultura, o que exigiu a redefinição dos     
espaços, de forma a serem criadas condições para a execução flexível de múltiplas 
atividades. Os recintos escolares deveriam incluir “…salas de aula com acesso a 
equipamento informático, laboratórios, estúdios/ oficinas, salas de estudo indivi-
dual ou em grupo, áreas indutoras de práticas de ensino-aprendizagem integra-
das em espaços comuns (de circulação e de socialização), espaços multifuncionais 
destinados a actividades extracurriculares (‘clubes’, rádio escola) e à divulgação de 
trabalhos escolares e conteúdos didácticos.”170 

O MODELO DE EDIFÍCIO ESCOLAR
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Desenharam-se seis grandes áreas de intervenção, que serviram de 
estrutura base ao novo modelo, “…verdadeiras bandeiras do Programa de                            
Modernização do Parque Escolar destinado ao Ensino Secundário.”171 Em primeiro 
lugar destacamos o Núcleo de Ciência e Tecnologia e Artes, que integrava a criação 
e total modernização das áreas destinadas ao ensino experimental das ciências, 
das tecnologias e das artes, potenciando uma aprendizagem menos formal com 
a intensificação das salas laboratoriais, oficinas, salas TIC, salas de desenho, artes 
e de expressões.

Salientamos, depois, o Núcleo da Biblioteca/Centro de Recursos e de             
Conhecimento e Memória (espaço museológico), onde se destaca de forma singular 
a área da biblioteca, assumindo-se como o “…coração da escola: um espaço física e 
visualmente acessível à comunidade escolar desde o primeiro momento de entrada 
no edifício.”172 A sua centralidade e transparência pretendiam estimular a entra-
da dos alunos, conferindo-lhe uma imagem de espaço de trabalho, aberto, con-
fortável e onde todos são bem-vindos. Defendia-se, também, a criação de zonas 
específicas reservadas à consulta de informação e exposição do espólio escolar e 
trabalhos desenvolvidos pelos alunos.

Em terceiro lugar, encontramos o Núcleo Espaço Escola. Aqui definiu-se a 
introdução de diferentes áreas específicas não letivas, que fomentassem a utiliza-
ção da escola a tempo inteiro, criando condições de trabalho, estudo e lazer fora 
do espaço da sala de aula e do horário letivo. Estabeleceu-se a criação do Espaço                                                                                                                 
Estudante, caracterizado por áreas exclusivas de aprendizagem informal, destina-
das a atividades socais, lazer e cultura, como a sala polivalente e clubes. Também 
o Espaço Professor, que por sua vez devia garantir o desenvolvimento de ativida-
des complementares ao trabalho diário em sala de aula, como a programação, 
preparação e avaliação dos alunos, assim como para convívio do pessoal docente. 
Criou-se a Loja Escolar e o Espaço Alimentação, garantindo-se assim um conjunto 
de serviços prestados à comunidade escolar, respetivamente de livraria, papelaria 
e reprografia, e zonas de bar e cantina, e respetivas áreas de preparação e apoio.

 A Abertura à Comunidade assume-se igualmente como uma das prin-
cipais missões deste Programa de Modernização. Era fulcral reunir condições 
que permitissem a utilização de determinados setores específicos da escola pela        
comunidade exterior em períodos pós-letivos, como a sala polivalente, a biblio-
teca e as áreas desportivas.

As últimas duas áreas de intervenção dizem respeito ao Conforto Térmico 
e Acústico, Eficiência e Autossuficiência Energética e ao Modelo de Gestão em Fase 
de Funcionamento. Os projetos de modernização das escolas tinham de cumprir 

171 PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Relatório e Contas. 2010. (p. 20).
172 HEITOR, Teresa (coord.) – Parque escolar 2007-2011. Intervenção em 106 escolas. (p. 13).
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integralmente a mais recente legislação de comportamento térmico173, acústico174, 
sistemas de climatização175 e acessibilidades176, assegurando de igual forma a efi-
cácia energética dos edifícios177, através da aposta nas energias renováveis (pai-
néis solares térmicos e fotovoltaicos). Por sua vez, após a intervenção tinha de ser 
assegurado um modelo de gestão, que abrangia quatro vertentes específicas de 
intervenção: manutenção preventiva, manutenção corretiva, grande conservação 
e manutenção funcional178. 

 Estas seis grandes áreas de trabalho são um reflexo do sentido de opor-
tunidade e responsabilidade de “…responder às novas necessidades e desafios do 
ensino, associadas às novas práticas pedagógicas e à evolução tecnológica do modelo 
de ensino…”179, através da transformação e reorganização do espaço escolar.
 
A articulação dos vários setores funcionais da escola foi ainda consolidada a 
partir da adaptação do conceito de learning street, “…um elemento estruturador 
e mediador daquelas relações, que se afirma pela inclusão da vertente da apren-
dizagem informal…”180. Este conceito foi introduzido nos anos 60 por Herman                 
Hetzberger181 na escola Montessori, em Delft. 

“As salas de aula desta escola são concebidas como unidades autónomas, 
pequenos lares (...), já que todas estão situadas ao longo do hall da escola, como 
uma rua comunitária.”182 Um corredor que, mais do que um espaço de circulação 
e distribuição, é sobretudo um lugar que conecta espaços interiores e exteriores 
de valências diversificadas e que estimula a aprendizagem informal. No corredor 
os estudantes reúnem-se, trocam vivências e partilham conhecimento. 

173 Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios, aprovado pelo            
Decreto-Lei nº80/06 de 4 de abril de 2006.
174 As determinações das exigências acústicas estão veiculadas por três diplomas legais: Avaliação 
e Gestão de Ruído Ambiente (aprovado pelo Decreto-Lei nº146/06 de 31 de julho de 2006), o 
Regulamento Geral de Ruído (aprovado pelo Decreto-Lei nº 9/07 de 17 de janeiro de 2007) e o 
Regulamento de Requisitos Acústicos em Edifícios (aprovado pelo Decreto-Lei nº 96/08 de 9 de junho 
de 2008, que adapta o anterior Decreto-Lei nº 129/02 de 11 de maio de 2002).
175 Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
79/06 de 4 de abril de 2006.
176 Regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios 
habitacionais, aprovado pelo Decreto-Lei nº163/06 de 8 de agosto de 2006.
177 Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios foi aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 78/06 de 4 de abril de 2006.
178 PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Relatório e Contas. 2010. (p. 22)
179 Idem, ibidem.
180 SANTOS, André – “Similaridades e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque escolar: 
programa promovido pela Parque Escolar, E.P.E no norte de Portugal (2007-2011)”. (p. 67).
181 Herman Hertzberger, arquiteto holandês, formou-se em 1958 na Delft University of Technology, 
tendo sido professor neste instituto entre 1970 e 1999. Das suas obras construídas destacam-se a 
escola de Montessori (1966-70), o edifício de oficina de Central Beheer (1972) e o Chassé Theater 
(1995). Da sua obra escrita salientam-se Lessons for students in architecture (1991), Space and the 
architect: lessons in architecture 2 (1999) e Space and learning: lessons in architecture 3 (2008).
182 HERTZBERGER, Herman - Lessons for students in architecture. (p. 28).  
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fig. 92_ o conceito de learning street, desenvolvido por Herman Hertzberger na escola Montessori, em Delft, onde defendia a utilização dos eixos de circulação como 
áreas de estimulação da aprendizagem informal, de partilha de conhecimento e vivências, e de troca de experiências.
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A materialização destas ideias foi expressa pela Parque Escolar através de 
um diagrama designado modelo concetual183. Neste modelo estão definidos os ní-
veis de hierarquização espaço-funcional das novas escolas secundárias, onde se 
reforça a existência de um núcleo de aprendizagem formal, estruturado segundo 
as diferentes áreas do saber, em diálogo com um núcleo que proporciona a pratica 
de múltiplas atividades de ensino informal. 

É também evidente a presença da learning street como agente de conexão 
e unificação dos vários núcleos funcionais, favorecendo uma visão da escola en-
quanto um organismo vivo e evolutivo184.

Face às questões enunciadas, acreditamos ser evidente que esta intervenção ul-
trapassou o melhoramento das condições de degradação física e estrutural dos 
edifícios escolares. Deu-se uma efetiva reforma pedagógica, que determinou uma 
profunda transformação arquitetónica dos edifícios preexistentes. À arquitetura 
o desafio colocado era enorme. Pediam-se espaços modernos, qualificados, versá-
teis e adaptáveis, capazes de responder ao projeto educativo definido, assim como 
às particularidades, necessidades, objetivos e expectativas das várias comunida-
des escolares, e de todo o País. 

183 Chama-se a particular atenção para a observação da figura 93 anexa nesta página. 
184 HEITOR, Teresa (coord.) – Parque escolar 2007-2011. Intervenção em 106 escolas. (p. 15).

fig. 93_ modelo concetual - reorganização funcional do espaço-escola. 
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fig. 94_ desde 2007, já foram transformadas cento e setenta e duas escolas de ensino secundário público, encontrando-se, atualmente, sete equipamentos em 
intervenção. 
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“A possibilidade de pensar o conjunto edificado como 
um sistema uno, que o Programa de Modernização proporcio-
na, é um ponto relevante que permite melhorar as condições do 
edifício de forma global como não foi antes possível. Ao invés 
de uma soma de intervenções isoladas sobre patologias cons-
trutivas, estamos perante uma intervenção profunda, global 
e unificadora, que encara o organismo construído como uma 
matriz otimizada.”185 

185 HEITOR, Teresa (coord.) – Parque escolar 2007-2011. Intervenção em 106 escolas. (p. 23).
186 SANTOS, André – “Similaridades e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque escolar: 
programa promovido pela Parque Escolar, E.P.E no norte de Portugal (2007-2011)”. (p. 195).
187 PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Relatório e Contas. 2010. (p. 24)
188 SANTOS, André – “Similaridades e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque escolar: 
programa promovido pela Parque Escolar, E.P.E no norte de Portugal (2007-2011)”. (p. 195).

A operação de modernização levada a cabo pela Parque Escolar compro-
metia-se a assegurar e otimizar a gestão integrada de um universo considerável 
de escolas públicas de ensino secundário. Esta ambição de redesenhar o mapa de 
escolas implicou a inevitável coordenação de um conjunto expressivo de fatores, 
como diferentes edifícios, diversos autores, engenheiros, projetos e empreiteiros, 
cujo organização e entendimento só foram conseguidos pelo sentido de unida-
de presente, utilizando-se os documentos anteriormente referidos como recurso 
base de todas as intervenções. 

A gestão financeira e a consequente tipificação dos investimentos salien-
taram-se como “…fator de indução à normalização de procedimentos e de decisões 
por parte dos projetistas, na avaliação e adequação ao rácio de área por aluno e 
aos custos de construção por metro quadrado.”186 O processo de requalificação de 
cada intervenção-tipo era especificamente definido por um conjunto de dados 
concretos, como a área média de construção bruta (15 000m2), a relação entre 
a percentagem de área requalificada (47%) e de área de construção nova (53%), 
assim como o custo médio de 840 € por m2 de construção187. 

A Parque Escolar estruturou a globalidade da intervenção em diferentes 
fases, “…prevendo-se atingir em 2015 um total de trezentas e trinta escolas reabili-
tadas (de um total de cerca de quatrocentas e setenta e sete escolas com ensino se-
cundário, que se encontravam em funcionamento à data do início da operação).” 188

O processo de modernização foi iniciado em 2007 com a fase 0 (piloto), 
onde foram intervencionadas quatro escolas, duas na cidade de Lisboa e duas na 
cidade do Porto. Em 2008 e 2009 seguiram-se as fases 1 e 2, que asseguraram a 
intervenção em vinte e seis escolas e em setenta e quatro, respetivamente, sendo 
contemplados dezasseis dos dezoito distritos nacionais. A fase 3 foi lançada em 
2010, tendo sido reabilitadas sessenta e oito escolas, abrangendo-se ainda uma 
maior expressividade no território nacional. No total, foram transformados cento 
e setenta e dois edifícios escolares para o ensino secundário, e duas escolas de 
hotelaria, o que revela uma expressiva redução no universo inicialmente con-
templado pelo Programa de Modernização. Atualmente encontram-se ainda sete 
escolas em intervenção. 

A EXECUÇÃO DO PROGRAMA
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fig. 95 e 96_ estes dois registos fotográficos retratam a evolução do processo de construção da escola básica de 
Matosinhos, tendo sido capturados nos meses de março e junho de 2010.
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“O futuro de Matosinhos e, de uma forma geral, da       
região do norte do país passa pela qualificação das nossas 
crianças. Por isso, a educação é uma prioridade deste Executi-
vo desde o primeiro dia.”190 

190 CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS – “Matosinhos tem um parque escolar de excelência”. 
191 CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS – Relatório Final de Monitorização da Carta 
Educativa do Concelho de Matosinhos. (p. 63).
192 CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS –“Matosinhos tem um parque escolar de excelência”. 
193 PINHEIRO, Eduardo – “Newsletter Mais Educação, Mais Futuro”. (p.1).
194 Idem, ibidem.

Os resultados contemplados no relatório da Carta Educativa do Concelho 
de Matosinhos, publicada em junho de 2006, foram posteriormente modificados 
e redefinidos pelos órgãos autárquicos, tendo em conta novas situações iden-
tificadas e não examinadas na primeira fase191. As propostas que efetivamente                
foram validadas pelo executivo municipal ficaram, então, inseridas no Progra-
ma de Requalificação e Ampliação do Parque Escolar, documento apresentado a 
27 de julho de 2007 nos Paços do Concelho, pelo então presidente da Câmara                 
Municipal de Matosinhos, Dr. Guilherme Pinto. 

Este Programa de Requalificação reunia um vasto conjunto de novos inves-
timentos na criação, ampliação e remodelação do parque escolar matosinhense, 
que culminou na abertura de vinte e três escolas novas ou requalificadas, e na dis-
ponibilização de duzentas e setenta e nove salas de aula novas: nove para creches, 
quarenta e duas para o pré-escolar, cento e vinte para o 1º ciclo, setenta e quatro 
para o 2º e 3º ciclos, duas para o ensino especializado e trinta e duas para ativi-
dades de enriquecimento curricular. Entre 2005 e 2013, este investimento da au-
tarquia totalizou um valor global de mais de cinquenta e um milhões de euros192.   

Deu-se um passo importante no que diz respeito às novas políticas de 
instrução, à qualidade do ensino e à melhoria do sucesso escolar dos alunos do 
concelho de Matosinhos. Era essencial pensar a escola como “…o local onde se 
formam melhores cidadãos, mais livres, mais exigentes e mais capazes de intervir na 
sociedade em que vivem, transformando-se em agentes de mudança e evolução.”193

O Dr. Guilherme Pinto defendeu ao longo de vários anos o conceito de 
“Escolicidade”, a ideia de ser possível alcançar a “…interligação efetiva entre a        
escola e a comunidade, que leve a comunidade escolar a fruir efetivamente da ofer-
ta cultural de excelência de Matosinhos e que torne a comunidade mais responsável 
por aquilo que se passa dentro da escola. Se, e quando, formos capazes de transfor-
mar escola e cidade num grande e eficiente organismo cívico, estaremos mais perto 
de viver numa comunidade mais próxima dos anseios de todos.”194

4.3.  OS ANOS DE MUDANÇA
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O conjunto de investimentos que foram feitos, tanto a nível nacional como 
municipal, assumem-se como respostas concretas à vontade de modernizar,        
requalificar e fortalecer a rede escolar nacional, promovendo de forma natural a 
rede de escolas de Matosinhos. Era importante responder em quantidade, quali-
dade e oportunidade às necessidades da população escolar do concelho. 

As três escolas objeto de estudo deste trabalho foram transformadas ao 
abrigo de programas de modernização específicos, com modelos concetuais ex-
clusivos e predefinidos, e com estratégias delineadas. Como explicado anterior-
mente, a transformação e ampliação da escola básica com 2º e 3º ciclos de Ma-
tosinhos integrou o Programa de Requalificação e Ampliação do Parque Escolar 
conduzido pela Câmara Municipal de Matosinhos, e as duas outras escolas, a 
secundária Gonçalves Zarco e a secundária Augusto Gomes, foram intervencio-
nadas, respetivamente, nas fases 1 e 2 do Programa de Modernização das Escolas 
com Ensino Secundário dirigido pela Parque Escolar, E.P.E..

Depois de expostas as motivações e as estratégias adotadas no processo de 
modernização das três escolas, parece-nos agora oportuno apresentar a informa-
ção síntese sobre os projetos de transformação dos equipamentos escolares em 
estudo. 

A informação de cada uma das três escolas é apresentada em seis pági-
nas. As primeiras duas contemplam os aspetos gerais caracterizadores da escola 
em análise, uma fotografia representativa da imagem exterior da mesma, assim 
como quatro esquemas à escala 1/ 5 000, que esclarecem o seu processo de trans-
formação (implantação preexistente; implantação proposta; implantação sínte-
se e imagem aérea, onde se evidencia o lote escolar). Nas primeiras imagens de                
implantação, as áreas a cinza escuro representam o conjunto edificado e as a cinza 
claro os espaços exteriores cobertos. Na terceira planta, os construções a cinza 
claro correspondem aos edifícios preexistentes reabilitados, e a cinza escuro aos 
edifícios construídos de raiz. Todos os desenhos apresentados foram realizados 
com base em documentos técnicos disponibilizados pelo Instituto Superior Téc-
nico de Lisboa, na plataforma online Atlas of School Architecture in Portugal, e em 
elementos gráficos cedidos pelos autores dos projetos, tendo sido posteriormente 
manipulados em virtude de uma melhor apresentação e obtenção de um sistema 
coerente de representação das três escolas em análise.

Na terceira página apresenta-se um conjunto de dez fotografias do estado 
atual de cada escola, organizado segundo os seguintes temas: inserção urbana; 
imagem exterior; recreio exterior; área desportiva exterior; circulações interiores; 
biblioteca; sala de aula; materiais e imagem; infraestruturas). Todas as fotografias 
são do autor do presente trabalho, obtidas nas diferentes visitas realizadas aos 
equipamentos escolares. 
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Na quarta página expõem-se as plantas dos diferentes pisos de cada escola 
à escala 1/ 2 500, a partir da leitura do sistema distributivo funcional (cinza claro) 
assente na estratégia de circulação (cinza escuro), assinalando-se os acessos prin-
cipais e secundários ao equipamento escolar, respetivamente a bordeaux escuro e 
claro. Do lado esquerdo apresenta-se a situação preexistente e do direito o projeto 
de modernização. 

Por último, apresentam-se igualmente as diferentes plantas dos pisos à    
escala 1/ 2 500, a partir da leitura dos grandes grupos funcionais que as caracteri-
zam, de acordo com a legenda de cores anexa:

salas de aula normais.

salas de aula especiais (artes, TIC, laboratórios, oficinas, …).

áreas sociais e de ensino complementar (biblioteca, auditório, polivalente, sala do 
aluno loja, associação de estudantes, …).

áreas de restauração (refeitório, bar, cozinha, zonas de apoio).

áreas de serviços (administração, direcção, secretaria, sala de professores, …).

desporto (espaços interiores).

programa especial (sala de dança, unidade de ensino especializado, ...).

instalações sanitárias e balneários.

compartimentos técnicos e arrumos.

áreas de circulação.
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fig. 97_ imagem exterior da escola secundária João Gonçalves Zarco
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JOÃO GONÇALVES ZARCO
4.4.  ESCOLA SECUNDÁRIA

Localização                  avenida Villagarcia de Arosa  (Matosinhos)

Tipologia                       escola industrial e comercial
                                    Anteprojeto-tipo das Escolas de Ensino Profissional (1952)

Autores                       arq.º Leonardo Rey Colaço  (preexistente)
                     arq.º Carlos Prata

Empreiteiro                  Consórcio entre Casais, S.A. / Alberto Martins                                                                                                              
      Mesquita e Filhos, S.A. /Gabriel Couto, S.A. /   
      Eusébios & Filhos, S.A.

Obra                               15/09/2008 a 15/12/2009

Área lote (bruta)         24 258 m2 (14 940 m2) 

Número de alunos     1 350 (55 turmas)

Área remodelada        11 352 m2 (76,0%)         Área Nova      3 588 m2 (24,0%)

Custo de obra              12 107 630,79  € (810,42 €/m2)

A escola secundária João Gonçalves Zarco encontra-se implantada na 
avenida Villagarcia de Arosa, um dos principais eixos de ligação à cidade de         
Matosinhos. A sua configuração original resultava de um projeto-tipo datado 
de 1952, demarcando-se por uma clara independência e dispersão dos diversos 
volumes pelo recinto escolar, transparecendo a sua especialização funcional –                       
escolar, desportiva e oficinal.  

A requalificação e ampliação desta escola foi desenvolvida pelo gabine-
te do arquiteto portuense Carlos Prata, ao abrigo do Programa de Moderniza-
ção lançado pelo Ministério da Educação e implementado pela Parque Escolar. 
Sendo ainda enquadrado pela herança histórica e pelas intenções específicas do 
concelho executivo da escola, procurou-se adequar a conceção do equipamento 
às exigências e dinâmicas pedagógicas atuais e às reais necessidades do projeto 
educativo desta escola.  
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fig. 106_ materiais e imagem fig. 107_ infraestruturas

fig. 104_ biblioteca fig. 105_ sala de aula

fig. 102_ circulações (interior) fig. 103_ learning street

fig. 100_ recreio exterior fig. 101_ área desportiva exterior

fig. 98_ inserção urbana fig. 99_ imagem exterior
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“A extensão do programa a albergar impunha a construção de novos edifí-
cios. Dado o grande afastamento entre os corpos existentes a manter, optou-se por 
construir dois novos corpos articulados por galerias de distribuição que estabelecem 
a ligação entre todo o conjunto edificado.”195 

Esta intervenção apresentava duas claras intenções. Primeiramente, pro-
curava-se preservar a identidade formal e funcional dos volumes preexistentes, 
tendo-se ainda adicionado dois novos corpos. Depois, era fundamental proceder 
à aglutinação da totalidade das construções, assegurando-se a comunicação inte-
rior entre todos os espaços, num ideal de edifício único.

Neste sentido, um dos novos edifícios foi construído na zona central do 
lote, reunindo as áreas sociais, destinadas ao convívio e lazer dos estudantes. 
Convocando o conceito de learning street, este volume assume-se como o verda-
deiro motor desta escola, um espaço de afluência, reunião e mediação das restan-
tes áreas escolares. O segundo edifício, construído de forma a albergar as novas 
instalações laboratoriais exigidas, foi implantado no topo sul do recinto escolar, 
articulando-se diretamente com um dos volumes oficinais preexistentes. 

A comunicação horizontal entre todos os volumes é realizada através de 
galerias interiores envidraçadas e, de forma a garantir o acesso vertical aos dife-
rentes pisos, foi alocado um elevador, junto ao átrio de entrada na escola. 

O projeto de modernização da escola secundária Gonçalves Zarco con-
templou, ainda, a reformulação total da área exterior do recinto escolar. Junto ao 
edifício reservado aos ginásios, no extremo poente do terreno, foi construído um 
campo de jogos exterior coberto, “…de carácter polifuncional e com a possibilidade 
de utilização independente.”196 Todo o espaço exterior não ocupado com edificado, 
foi projetado e tratado com áreas verdes e zonas de lazer e recreio para todos os 
utilizadores da escola. 

Depois da intervenção realizada, a imagem exterior desta escola e a for-
ma como contacta com o espaço público mantêm-se praticamente inalteradas, 
preservando-se as características essenciais inerentes à tipologia original deste 
equipamento escolar, quer no que diz respeito às morfologias dos volumes, como 
à expressão arquitetónica. 

195 PRATA, Carlos – Parque Escolar E.P.E.. Escola secundária João Gonçalves Zarco. Projecto de 
execução. Memória descritiva. (pp. 3 e 4).  
196 Idem. (p. 4).
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fig. 108_ imagem exterior da escola secundária Augusto Gomes
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AUGUSTO GOMES
4.5.  ESCOLA SECUNDÁRIA

Localização                   rua de Damão (Matosinhos)

Tipologia                       escola pavilhonar (base liceal)
                                    Plano Normalizado dos Liceus-Tipo (1968)

Autores                       arq.ª Maria do Carmo Matos (preexistente)
                     arq.º Rui Lacerda

Empreiteiro                  Costa & Carreira, Lda.

Obra                               11/10/2010 a 12/04/2016

Área lote (bruta)         27 429 m2 (15 281 m2) 

Número de alunos     1 373 (57 turmas)

Área remodelada        2 725 m2 (18,0%)                Área Nova      12 556 m2(82,0%)

Custo de obra              10 535 262,79 € (689,44 €/m2)

A escola secundária Augusto Gomes, escola de base pavilhonar liceal,     
encontra-se localizada na rua de Damão, no centro cívico de Matosinhos, sen-
do ladeada a sul pela avenida da Liberdade, uma das principais vias de acesso à 
cidade.  

Este projeto de reabilitação, realizado similarmente ao abrigo do                    
Programa de Modernização da Parque Escolar, foi idealizado pela equipa liderada 
pelo arquiteto Rui Lacerda, alterando-se profundamente todo o sistema de orga-
nização, distribuição e imagem da escola preexistente. O novo edifício proposto 
desvinculou-se da configuração original, de natureza pavilhonar e de normali-
zação, prosseguindo-se a intenção de reunir os vários volumes numa única enti-
dade, definindo-se de raiz um novo esquema de circulação, tanto interior como 
exterior.
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fig. 117_ materiais e imagem fig. 118_ infraestruturas

fig. 115_ biblioteca fig. 116_ sala de aula

fig. 113_ circulações (interior) fig. 114_ learning street

fig. 111_ recreio exterior fig. 112_ área desportiva exterior

fig. 109_ inserção urbana fig. 110_ imagem exterior
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“Assim, integrando e interligando com módulos construídos, assume-se um 
edifício uno e compacto que ocupa, genericamente, dois pisos, onde a pedagogia 
da densidade da cidade contemporânea se manifesta, nomeadamente, ao permitir 
ligações entre as diferentes funções de forma sequencial e directa e relações ritmadas 
com espaços exteriores de diferentes naturezas.”197  

Desta forma, procedeu-se à reabilitação de parte de três blocos preexisten-
tes (bloco laboratorial, bloco letivo a poente e pavilhão desportivo), servindo de 
suportes ao desenho do volume final único. Retomou-se o conceito de learning 
street, como estratégia de solução e reação à dispersão dos diferentes edifícios, 
criando condições favoráveis a utilizações polivalentes, que ultrapassem a mera 
circulação. 

A partir do foyer de entrada na escola desenvolvem-se sequencialmente, 
em direção a nascente, os principais espaços de carácter público e informal da es-
cola, como sala polivalente/refeitório, bar e zona desportiva interior. Para poente 
e sul, desenvolvem-se os núcleos de salas de aula. No cruzamento dos principais 
eixos de percurso, isto é, no núcleo central do edifício, estão localizadas as áreas 
da biblioteca, do auditório, da sala de dança e da loja de conveniência, assumin-
do-se como espaços acessíveis a toda a comunidade escolar, tal como era defen-
dido no modelo base da Parque Escolar.

Foi também realizada a modernização de toda a área exterior da escola, 
privilegiando-se a relação dos espaços interiores com espaços verdes exteriores, 
dedicando-se ainda grande parte da área sul do lote à criação de um “anfiteatro 
orgânico”198 e a duas zonas desportivas exteriores. 

Embora seja defendida a criação de uma imagem global única, assegura-
da pela uniformidade do desenho do volume, pela constante materialização das 
paredes em alvenaria de tijolo aparente e pela métrica regular na disposição dos 
vãos, era também objetivo desta intervenção o estímulo da diversidade espacial, 
através da utilização de diversos materiais diferentes (betão aparente, tijolo à vis-
ta, azulejo, painéis em madeira e em chapa metálica, salvo ainda as variações 
cromáticas adotadas por cada um dos materiais enumerados). 

Esta solução representa a construção de uma identidade totalmente re-
novada, evocando-se a heterogeneidade e vivência de um modelo de cidade, na 
forma como se interligam as diferentes áreas programáticas de estar, de aprender, 
de viver e de circular no equipamento escolar.199

“A Escola, dotada de espaços abertos ao uso relacional, colectivo, de receber, 
de dar, à surpresa, à aventura. Que é um espaço UNO, apelativo. Pretende-se um 
espaço privado usado de forma pública, um espaço de excelência do ‘aprender’.”200

197 LACERDA, Rui – Escola secundária Augusto Gomes. Memória descritiva. (p. 2). 
198 Idem, ibidem.
199 Idem, ibidem.
200 Idem. (p. 4).
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fig. 119_ imagem exterior da escola básica de Matosinhos
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MATOSINHOS
4.6.  ESCOLA BÁSICA DE

Localização                   rua Augusto Gomes (Matosinhos)

Tipologia                       escola preparatória do ensino secundário
                                    Estudo Normalizado aplicado à Escola Preparatória   
      do Ensino Secundário (1968)

Autores                       arq.º Augusto Brandão (preexistente)
                     arq.º Telmo Castro

Empreiteiro                  Gabriel Couto, S.A.

Obra                               20/03/2010 a 05/11/2011

Área lote (bruta)         25 705 m2 (13 894 m2) 

Número de alunos     1 380 (57 turmas)

Área remodelada        00 m2 (0,0%)              Área Nova      13 894 m2 (100,0%)

Custo de obra              8 000 000,00 € (575,79 €/m2)

A escola básica de Matosinhos foi inaugurada com a designação de            
escola preparatória António Nobre, sendo originalmente composta por sete           
volumes autónomos de quatro tipos diferentes – um volume principal, quatro 
volumes letivos, biblioteca e pavilhão gimnodesportivo. 

Contrariamente ao que sucedeu nas duas intervenções descritas ante-
riormente, o projeto de transformação desta escola foi realizado ao abrigo do            
Programa de Requalificação e Ampliação do Parque Escolar, conduzido pela                                                                                      
Câmara Municipal de Matosinhos. Tendo em conta o estado avançado de degra-
dação física e funcional da preexistência e a sua total desadequação aos objetivos 
estabelecidos, foi decidida a demolição integral do edifício, dando lugar à cons-
trução de raiz de um novo centro escolar.

O programa base deste novo centro escolar foi determinado de acordo 
com as necessidades e ambições do projeto educativo da Câmara de Matosinhos. 
Para além do principal objetivo de substituir a antiga escola básica com 2º e 3º 
ciclos de Matosinhos, este novo equipamento foi idealizado com a intenção de 
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fig. 128_ materiais e imagem fig. 129_ infraestruturas

fig. 126_ biblioteca fig. 127_ sala de aula

fig. 124_ circulações (interior) fig. 125_ pátio central

fig. 122_ recreio exterior fig. 123_ área desportiva exterior

fig. 120_ inserção urbana fig. 121_ imagem exterior
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encerrar a escola básica existente no bairro dos Pescadores, e anular a sobrelo-
tação das escolas básicas Florbela Espanca, Augusto Gomes e do Godinho, be-
neficiando de forma ímpar a rede escolar concelhia. “Substituímos um edifício 
degradado, eliminamos 34 turmas que funcionavam em regime duplo e duplicamos 
a oferta do pré-escolar.”201, solução que impôs um aumento significativo da área 
bruta construída desta escola. 

O projeto arquitetónico, da autoria do arquiteto Telmo Castro, definiu a 
organização e reunião de todos os espaços letivos em apenas dois volumes. No 
topo norte do recinto escolar foi implantado um primeiro edifício destinado às 
áreas letivas, sociais e administrativas da escola, isolando unicamente os espaços 
desportivos num segundo volume, construído no limite poente do terreno. Com 
a implantação destes dois volumes, a escola assumiu um renovado protagonis-
mo e responsabilidade perante a cidade. Redefiniu-se o momento de entrada na 
escola e aproximou-se o volume principal do eixo viário, determinando-se uma 
nova fronteira de receção e mediação entre a circulação pública e o recinto esco-
lar. Foi ainda rasgado um novo arruamento em torno dos limites norte e poente 
do terreno, que estabelece a comunicação entre a rua de Goa e a rua Augusto           
Gomes pelo interior do quarteirão. Este novo arruamento é ainda fulcral no aces-
so exterior ao volume desportivo da escola, condição determinante na vontade 
de disponibilizar o usufruto das infraestruturas escolares pela comunidade, em 
horário pós-letivo. 

Distanciando-se da anterior configuração da escola, o edifício principal 
caracteriza-se agora por uma morfologia de bloco único, de geometria retangular, 
sendo perfurado por seis pátios, que se assumem como motores de desenvolvi-
mento e definição do sistema de circulação e disposição de todos os espaços inte-
riores da escola. Salienta-se a abertura do volume ao exterior, conseguida através 
da cumplicidade estabelecida entre os pátios e as áreas escolares, assim como 
pelos grandes vãos envidraçados, que marcam os quatro alçados principais da 
escola. 

O programa está organizado em três pisos, ao longo dos quais se distri-
buem quatro salas de ensino pré-escolar, vinte e duas salas para o 1.º ciclo, qua-
renta e duas salas para os 2.º e 3.º ciclos e uma unidade de ensino especializa-
do (multideficiência). A escola apresenta ainda diversas instalações de apoio às                                                                                                                                               
actividades educativas, nomeadamente, um auditório, uma biblioteca, um bar 
para os alunos, dois refeitórios e uma sala polivalente, espaço que se estende 
como recreio coberto para o exterior.

A agregação de todos os espaços escolares em apenas dois volumes possi-
bilitou a libertação de uma significativa parcela do terreno para espaços de lazer 
e recreio dos alunos. Foi desenhada uma vasta área verde, projetando-se ainda 
duas zonas desportivas exteriores, um parque infantil e uma pista de atletismo. 

O projeto da escola básica de Matosinhos determinou a construção de 
uma estrutura coerente e homogénea, cujos traços de contemporaneidade apro-
ximam a instituição da paisagem urbana, conferindo-lhe maior visibilidade e    
responsabilidade perante o seu contexto.

“Mais do que ter uma escola grande, temos a vontade de fazer dela uma 
grande escola.”202 

201 CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS – “Inaugurada a maior escola do País”. 
202 FERREIRA, Elisabete. In CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS – “Inaugurada a maior 
escola do País”.
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UM OLHAR
SOBRE AS TRÊS 
INTERVENÇÕES

5.1.  O LUGAR     p. 155

5.2.  O ESPAÇO ESCOLAR     p. 167

5.3.  O VALOR PATRIMONIAL     p. 187

5.4.  AS INFRAESTRUTURAS     p. 193

5.5.  A EXPRESSÃO ARQUITETONICA     p. 211
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“Para promover uma perspectiva crítica sobre o 
Programa de Modernização é importante perceber o modo 
como um modelo conceptual único e predefinido foi interpretado 
pelas equipas projectistas e materializado na diversidade do 
património escolar existente ...”203 

203 HEITOR, Teresa – “Programa de Modernização do parque Escolar destinado ao Ensino 
Secundário”. In HEITOR, Teresa (coord.) – Parque escolar 2007-2011. Intervenção em 106 escolas. 
(p. 25).

Esclarecido o contexto, as motivações, as condicionantes e os diferentes 
intervenientes no processo de transformação e ampliação do parque escolar do 
centro de Matosinhos, parece-nos agora oportuno estabelecer uma análise com-
parativa dos projetos de modernização a que as três escolas objeto deste estudo 
foram submetidas. O presente capítulo revela-se o instante mais oportuno para 
confrontar as estratégias projetuais adotadas e identificar conceitos comuns (ou 
diferenciadores) essenciais na redefinição dos novos espaços propostos, estabele-
cendo-se uma leitura global das três soluções implementadas. 

Os critérios de análise selecionados – o lugar, o espaço escolar, o valor 
patrimonial, as infraestruturas e a expressão arquitetónica – constroem uma 
estrutura abrangente, que possibilita examinar transversalmente as diferentes va-
lências de cada projeto. O estudo e sistematização da informação desenhada e 
escrita de cada uma das escolas e as visitas realizadas aos equipamentos escolares 
facilitaram a compreensão da evolução dos edifícios desde a sua conformação 
original até à atual expressão, viabilizando assim a análise comparativa agora 
apresentada. Os critérios selecionados não pretendem fazer uma caracterização 
exaustiva da situação atual das escolas intervencionadas, mas sim salientar as 
questões mais determinantes em que as estratégias de transformação incidiram. 
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5.1 O LUGAR 
// CONTEXTO URBANO

// ESTRATÉGIA DE (RE)ORDENAÇÃO DO LOTE
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“O levantamento de Teles Ferreira do Porto de 1892, 
evidencia os edifícios públicos e religiosos da cidade permitin-
do-nos compreender a importância que a sua implantação tem 
para a estruturação de desenho urbano.”204 

204 MONIZ, Gonçalo Canto – “A cidade dos equipamentos de ensino”. In RAMOS, Rui Jorge Garcia 
– Leituras de Marques da Silva. Reexaminar a modernidade no início do século XXI: arquitectura, 
cidade, história, sociedade, ciência, cultura. (p. 123).

Há um sentido de notoriedade e responsabilidade inerentes à expressão 
e localização de um edifício público, assumindo-se como um elemento estru-
turante de enorme compromisso no desenho da paisagem urbana de uma ci-
dade. O edifício escolar, local primordial do conhecimento e instrução, tem no 
lugar onde se implanta e nos limites do seu recinto, um sentido de estabilidade e                                 
durabilidade, resistindo, por norma, à efemeridade característica de outros tipos 
de edificado. 

O primeiro critério de análise escolhido prende-se com a importância do 
lugar, a forma como os três equipamentos escolares se posicionam na cidade, fa-
tor intrinsecamente relacionado com a conformação da sua identidade. Tendo em 
conta os três objetos de estudo, e imergindo neste universo, parece-nos pertinente 
a análise de duas questões: o contexto urbano e a estratégia de                               (re)
ordenação do lote. 
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fig. 130_ o recinto da escola secundária Gonçalves Zarco ocupava um 
quarteirão completo, sendo circundado por quatro eixos viários.

fig. 131_ decorrido o processo de transformação, a morfologia do lote 
desta escola manteve-se inalterada.
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Os lotes onde foram edificados os objetos de estudo deste trabalho estão 
situados a este da avenida D. Afonso Henriques, longe daquele que era o centro 
da cidade, que então proliferava nos arredores da rua Brito Capelo. Construíram-
-se três escolas a nascente, em terrenos menos qualificados desta que era a área 
da cidade em desenvolvimento e consolidação, e cujo tecido urbano tinha ainda 
margem de resposta às vastas dimensões requeridas pelos recintos escolares. 

Hoje, a paisagem urbana que envolve os três objetos arquitetónicos é pre-
dominantemente definida por edifícios de habitação plurifamiliar, enredados por 
outros edifícios públicos e serviços. As ruas onde se implantam refletem uma 
reduzida dimensão pedonal, assumindo-se principalmente como eixos viários de 
ligação a outros núcleos e ao exterior da cidade. 

Os processos de modernização e ampliação a que foram submetidas mani-
festavam a vontade de reaproximar as escolas do tecido urbano envolvente, atri-
buindo-lhes maior responsabilidade e protagonismo, motivados pela política de 
abertura à comunidade, de maior destaque, afirmação e transparência dos espa-
ços escolares. Ainda que os lotes destas escolas se encontrassem geometricamente 
definidos, não sendo espectável grandes transformações, quer na sua configura-
ção, quer em eventuais ações de redesenho urbano, identificamos agora as estra-
tégias projetuais defendidas pelos arquitetos responsáveis pelas três operações. 

O projeto de intervenção na escola secundária João Gonçalves Zarco 
não propôs nenhuma alteração na morfologia do lote escolar, nem no sistema 
de acessos originais (fig. 131). Efetivamente, a conformação do lote, definida por 
um quarteirão completo, circundado pela avenida Villagarcia de Arosa (a norte) 
e pelas ruas Dom Nuno Alvares Pereira (a poente), Sousa Aroso (a sul) e António 
Carneiro (a este), já fazia prever a ausência de alterações no mesmo. Os quatro 
momentos de acesso ao lote mantiveram-se inalterados, tanto as duas entradas 
voltadas para a avenida principal, como as entradas secundárias, que garantem 
o acesso direto ao campo de jogos exterior e ao pavilhão desportivo, pelas ruas 
Dom Nuno Alvares Pereira e António Carneiro, respetivamente.

Acreditamos ser pertinente esclarecer que, durante o ano letivo 2018-19, 
cerca de nove anos depois da intervenção conduzida pelo arquiteto Carlos Prata, 
procedeu-se à reabilitação do pavilhão desportivo205, localizado no cunhal sudes-
te deste recinto escolar. Aquando desta operação foi rasgada uma quinta entrada 
para o interior do lote, pela rua Sousa Aroso, destinada a permitir o acesso inde-
pendente ao equipamento desportivo em horário pós-letivo.   

205 Este pavilhão desportivo é propriedade da Câmara Municipal de Matosinhos, não tendo sido 
contemplado na intervenção monitorizada pela Parque Escolar. A reabilitação do mesmo foi 
consequente de um investimento municipal, procedendo-se à sua inauguração no ano letivo 
2018/2019.     

CONTEXTO URBANO
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fig. 133_ a iniciativa de transformação contemplou a libertação da 
porção de terreno localizada no extremo noroeste do lote.

fig. 135_ a conformação do parque automóvel, fronteiro à entrada 
principal da escola, contamina o acesso à instituição. 

fig. 132_ forma do recinto original da escola secundária Augusto 
Gomes.

fig. 134_ dispositivo que assinala e qualifica o momento de 
aproximação ao interior do volume escolar.

fig. 137_ a estratégia preconizada estabeleceu a integração de um 
terreno marginal nos limites do recinto escolar, e a abertura de um 
novo arruamento de ligação ao centro cívico da cidade.

fig. 136_ o lote da escola preparatória de Matosinhos caracteriza-se 
por uma geometria retangular regular, sendo contornado pela rua 
Augusto Gomes ,a sul e a este.
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O projeto para a modernização da escola secundária Augusto Gomes in-
terveio de forma pontual na redefinição do perímetro da escola. Contrariamente 
à situação original, o limite do recinto que faz frente à fachada principal da escola, 
desenvolve-se agora de forma linear, unindo transversalmente a rua Edemundo 
Alves Ferreira e o arruamento de acesso ao parque de estacionamento exterior 
da piscina municipal de Matosinhos, libertando-se assim o extremo noroeste do 
lote (fig. 133). Esta alteração causou a diminuição do recinto escolar em cerca de                                                                                                                                              
1500 m2 e a desativação de um dos acessos ao interior do recinto. Até ao momen-
to ainda não foi realizada nenhuma ação de redesenho que deliberasse a futura 
utilização desta porção de terreno, sendo ainda dúbia a intervenção que vai ser 
efetuada.  

O conjunto de alterações realizadas nesta escola contemplaram, também, 
a abertura de dois momentos de acesso ao recinto escolar. Estes surgem voltados 
para o parque de estacionamento exterior da piscina municipal, e destinam-se 
a facilitar a recolha de resíduos e a permitir a entrada independente no pavi-
lhão desportivo. Foram conservadas duas das entradas originas no lote (a entrada 
principal e um acesso direto aos campos de jogos exteriores), o que perfaz um 
total de quatro acessos ao perímetro da escola. A última alteração significativa 
na implantação deste equipamento escolar foi protagonizada pela construção 
de uma pala, que se balança desde a entrada do edifício até ao limite do lote, 
um novo espaço exterior coberto de receção e transição para o interior da escola    
(fig. 134). 

Acreditamos que teria sido igualmente pertinente efetuar o redesenho 
do parque de estacionamento automóvel fronteiro à fachada principal da escola, 
operação que resolveria a utilização caótica que se faz do mesmo (fig. 135), po-
tenciando uma espacialidade mais confortável à escala pedonal e o enobrecimen-
to do acesso a esta instituição escolar. 

A intervenção conduzida na escola básica de Matosinhos constitui o 
exemplo onde são mais flagrantes as alterações inerentes ao redesenho do tecido 
urbano envolvente. Se verificarmos a implantação original desta escola (fig. 136), 
percebemos que a forma do lote era muito próxima da geometria de um retângu-
lo regular, contornado pela rua Augusto Gomes a sul e a este, e pelos recintos de 
um parque de estacionamento municipal e da junta de freguesia de Matosinhos, 
a norte e a poente. A operação da autoria do arquiteto Telmo Castro contemplou 
a integração do terreno do parque de estacionamento no perímetro da escola, 
destinando esta nova área do recinto à implantação do pavilhão desportivo (fig. 
137). O reposicionamento da área desportiva da escola no topo poente do lote, 
justificou a abertura de um arruamento em torno dos limites norte e poente do 
perímetro escolar, formalizando-se a ligação da rua de Goa à rua Augusto Gomes 
pelo interior do quarteirão. Beneficiando deste novo arruamento e da proximida-
de dos volumes escolares com o espaço público, foram estabelecidas duas entra-
das de acesso ao interior da escola, promovendo o acesso independente ao pavi-
lhão desportivo e à zona de serviços da escola. É também a partir desta segunda 
entrada que se processa o estacionamento no interior do lote.
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fig. 141_ (re)ordenação dos lotes - esquemas de implantação antes e 
depois das intervenções).
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fig. 139_ o novo eixo aproximou a escola da cidade, potenciando 
ainda a abertura de duas novas entradas (à direita, a entrada de 
serviços).

fig. 140_ acesso à cota de entrada na escola, caracterizado por um 
sistema misto de rampa e escada. 

fig. 138_ foi rasgado um arruamento em torno do perímetro escolar, 
ligando a rua Augusto Gomes ao centro cívico da cidade.
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No sentido de aproximar ainda mais a escola do espaço público, este      
projeto defendeu a implantação do novo edifício principal numa relação de gran-
de proximidade com o limite do lote, determinando igualmente o redesenho do 
momento de entrada pela rua Augusto Gomes. Este ponto de acesso foi deslocado 
no sentido ascendente da rua, sendo assinalado por uma portaria implantada 
junto à vedação da escola e por um sistema misto de rampa e escada, que permi-
tem nivelar o instante de entrada no recinto e vencer o acentuado desnível que 
caracteriza esta rua (fig. 140). 

As iniciativas intrínsecas à construção da escola básica de Matosinhos 
acentuaram a presença e carga funcional do equipamento sobre a rua Augusto 
Gomes, estimulando a renovação da sua relação com a cidade e ampliando a sua 
dimensão pública e responsabilidade para com paisagem da cidade.

O processo de transformação e ampliação das três escolas em análise       
repercutiu profundas mudanças nos seus esquemas de implantação, naquelas que 
eram as relações existentes entre o conjunto de edifícios construídos nos diferen-
tes lotes. Independentemente da tipologia que originou a sua construção, todas 
as escolas eram anteriormente definidas por composições de diferentes elemen-
tos, que se articulavam no interior do lote e interligavam por galerias exteriores         
cobertas com chapas de fibrocimento. 

Com o processo de modernização, esta situação foi radicalmente inverti-
da. Analisando as soluções de transformação dos equipamentos, há um gesto que 
transparece um objetivo comum a todos os projetos: a clara intenção de tornar 
os diversos volumes (existentes e propostos), como partes integrantes do mesmo 
edifício. 

A escola secundária João Gonçalves Zarco era originalmente definida 
por quatro volumes de geometria retangular, revelando-se um exemplo particular 
da tipologia do Plano de 47, pela contiguidade do edifício principal com o edifício 
do ginásio, e pela dispersão dos dois edifícios oficinais.

Esta matriz foi determinante para a proposta de intervenção realizada. Fo-
ram mantidos todos os volumes preexistentes e construídos dois novos corpos, 
procedendo-se ainda à unificação de todos os volumes, num só edifício. Um dos 
novos corpos, destinado às funções sociais (loja do aluno, refeitório/sala poli-
valente), foi estrategicamente construído no epicentro do lote entre os volumes 

ESTRATÉGIA DE (RE)ORDENAÇÃO DO LOTE
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fig. 142_ a comunicação entre os volumes (núcleo central, à esquerda 
e laboratorial, à direita), foi pensada através galerias interiores.

fig. 143_ percurso exterior, onde é clara a harmonia entre volumes e 
estruturas de diferentes tempos de construção. 

fig. 145_ um edifício uno e compacto; uma única entidade que se 
vai moldando ao terreno e construindo diferentes espaços escolares. 

fig. 144_ os edifícios reabilitados adotaram uma nova imagem con-
temporânea, sendo praticamente irreconhecíveis as suas característi-
cas originais. 

fig. 146_ caracterização do ambiente de recreio exterior. 
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preexistentes, contribuindo para a diminuição das distâncias compreendidas en-
tre os mesmos. Este que se assume como o “coração da escola”, desempenha uma 
função de agregação e mediação, fundindo parte do sistema de circulação com 
outras áreas de interesse, como a sala polivalente, o que contribuiu para a profun-
da diminuição da sua expressão total. 

Dado o grande afastamento entre os diversos corpos e grupos funcionais 
da escola, assegurou-se a sua comunicação através de galerias interiores envidra-
çadas (fig. 142), espaços que se afirmam como “…ruas interiores…”206 e que per-
mitem uma confortável circulação e união de todas as áreas interiores da escola. 

A escola manteve a identidade funcional e formal de cada um dos seus 
edifícios, estabelecendo-se “…a articulação equilibrada de diferentes volumes 
construídos em tempos e com objetivos distintos…”207 (fig 143). Claro que esta solu-
ção não permite anular o sentido de soma de várias partes, imagem que, contudo, 
dificilmente transparece para o espaço público, tendo em conta a escala do edifí-
cio principal e a posição elevada que o terreno ocupa em relação às ruas de maior 
fluxo demográfico. 

A implantação da escola secundária Augusto Gomes era constituída por 
quatro edifícios e um pavilhão desportivo, dispostos ortogonalmente no recinto, 
características inerentes à tipologia pavilhonar de base liceal. A união entre os vo-
lumes era assegurada por galerias exteriores cobertas, que se desenvolviam entre 
os diferentes edifícios, deixando apenas isolada a área desportiva. 

O projeto de transformação idealizado pelo arquiteto Rui Lacerda propôs 
a intervenção na totalidade dos cinco edifícios, considerando a demolição inte-
gral do bloco letivo a nascente e do volume principal. Partindo da reabilitação 
de parte dos três blocos preexistentes (bloco laboratorial, bloco letivo a poente e 
pavilhão desportivo), desenhou-se a configuração do volume final, que unificou 
e rematou a totalidade da composição numa única entidade, desvinculando-se 
completamente da configuração original. O edifício assume integralmente uma 
nova imagem, tanto na sua conformação e expressão exteriores, como na organi-
zação e distribuição interior. A essência dos edifícios preexistentes foi transfor-
mada de forma profunda, não sendo facilmente identificáveis as características 
intrínsecas à tipologia original (fig. 144).  

A dispersão de edificado que caracterizava a implantação original desta 
escola deu lugar a um “...edifício uno e compacto…”208, constituindo-se uma re-
novada lógica espacial e funcional (fig. 145). Apesar do aumento considerável da 
massa construída,este não surtiu um impacto negativo na dimensão e qualidade 

206 PRATA, Carlos – Parque Escolar E.P.E.. Escola secundária João Gonçalves Zarco. Projecto de 
execução. Memória descritiva. (p. 4).  
207 Idem, ibidem.
208 LACERDA, Rui – Escola secundária Augusto Gomes. Memória descritiva. (p. 2). 
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fig. 148_ edifício letivo, de geometria clara e racional, em contacto 
privilegiado com os espaços exteriores da escola.

fig. 147_ área de recreio exterior destinada aos alunos do ensino      
pré-primário.

fig. 149_ as amplas áreas verdes transparecem falta de uma estratégia 
concreta de organização. 
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da área exterior. Os espaços interiores da escola secundária Augusto Gomes estão 
essencialmente condensados na zona superior do lote, a nascente, libertando-se 
toda a restante área para o recreio e lazer da comunidade escolar. É de salientar 
a preocupação inerente à conformação dos espaços exteriores, que apresentam 
uma escala, proporção e tratamento favoráveis à utilização dos alunos.  

A escola básica de Matosinhos construída na década de setenta segundo 
a tipologia de escola preparatória do ensino secundário (1968), era originalmente 
composta por cinco edifícios independentes e um pavilhão desportivo. A opera-
ção preconizada nesta escola constitui uma exceção no conjunto dos três objetos 
em análise, na medida em que o projeto desenvolvido pelo arquiteto Telmo Cas-
tro definiu a demolição integral do edifício preexistente e a construção de um 
novo centro escolar de raiz.  

Distanciando-se da anterior configuração, o atual centro escolar organiza-
-se em dois edifícios independentes, sendo o primeiro destinado a todas as áreas 
letivas, sociais e administrativas da escola, e o segundo exclusivamente reservado 
aos espaços desportivos. 

Neste caso, a estratégia de ordenação do lote implementada não convoca a 
matriz original dos espaços construídos da escola, estabelecendo-se um novo edi-
fício, com uma nova imagem, organização e expressão (fig. 148). A concentração 
de todos os espaços escolares em dois volumes permitiu direcionar grande parte 
do terreno para espaços de lazer e recreio exteriores. No entanto, o trabalho reali-
zado na organização destas zonas, acaba por favorecer timidamente a sua utiliza-
ção. Salvo breves momentos onde foi efetivamente determinada a construção de 
dois recintos desportivos exteriores, um parque infantil e uma pista de atletismo, 
toda a restante ampla área verde carece de tratamento e definição, que satisfizesse 
o vasto conjunto de alunos que caracteriza este centro escolar (fig. 149). 



166

5.2 ESPAÇO 
ESCOLAR 
// ORGANIZAÇÃO ESPAÇO FUNCIONAL

// CIRCULAÇÃO E ACESSIBILIDADES
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“Se para o cumprimento do curriculum formal é             
necessário um conjunto de espaços lectivos com características 
e equipamentos apropriados, a forma como os restantes espa-
ços da escola são organizados e geridos pode ter um impacto 
significativo na ocorrência de oportunidades de aprendizagem 
mais informais, encorajando alunos e docentes a permanecer 
mais tempo na escola e a participar em actividades que contri-
buam para fomentar uma cultura de aprendizagem.”209

209 HEITOR, Teresa (coord.) – Parque escolar 2007-2011. Intervenção em 106 escolas. (p. 13).
210 PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino 
Secundário. (p. 4).  

A conceção do espaço escolar está profundamente implicada na criação 
de um ambiente favorável à aprendizagem e à partilha de conhecimento, devendo 
responder às especificidades dos programas curriculares lecionados. As escolas 
de hoje têm de incluir uma oferta de instalações funcionais, acessíveis, diversifi-
cadas, confortáveis e salubres, que sejam “...capazes de proporcionar bem-estar e 
garantir as condições essenciais a uma boa prática pedagógica, ao acesso à informa-
ção e à construção de uma comunidade escolar…”210.

A arquitetura foi convocada a intervir na configuração espacial destes am-
bientes pedagógicos, apresentando soluções espaciais renovadas, que reequacio-
naram e transformaram a forma de habitarmos o espaço escolar.

Analisamos agora as intervenções realizadas nas três escolas do centro de 
Matosinhos, tendo por base dois tópicos essenciais: a organização espaço-funcio-
nal, e o sistema de circulação e acessibilidade. 
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fig. 156_ no volume que remata o conjunto edificado a poente, 
distribuem-se as zonas desportivas interiores e balneários.

fig. 152_ no segundo piso encontramos o Espaço Professor, dedicado 
às áreas de lazer e trabalho complementar do corpo docente da escola.

fig. 155_ neste edifício encontramos, também, o auditório da escola.  

fig. 151_ o primeiro piso do volume principal, a nascente, é destinado 
aos serviços diretivos e administrativos. 

fig. 150_ organização espaço-funcional - introdução do programa 
coletivo.

fig. 154_ as salas abrem-se para o exterior, através de um conjunto 
ritmado de quatro vãos por módulo.

fig. 153_  grande parte dos espaços letivos estão alocados nos três 
pisos do volume principal, a poente.
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 O programa base de uma escola inclui um conjunto de áreas de natureza 
espacial e funcional distintas, com especificidades e requisitos singulares. 

As operações de transformação das três escolas em estudo, assentaram 
num conjunto de diretrizes, que procuravam garantir a disposição e articulação 
destes diferentes grupos funcionais, estabelecendo-se dinâmicas potenciadoras 
de um ambiente escolar mais rico e dinâmico. Pensou-se uma organização espa-
ço-funcional fortemente motivada pela educação ativa e colaborativa, pela apren-
dizagem informal e pela abertura à comunidade exterior. 

Neste critério de análise pretende-se compreender em que medida os      
arquitetos assumiram estas orientações programáticas, e de que forma o fizeram 
transparecer nas soluções construídas. 

Para a reabilitação das escolas secundárias, a Parque Escolar conce-
beu um diagrama designado modelo concetual (desenvolvido no capítulo 4.2.                   
Parque Escolar, E.P.E. – missão e objetivos), definindo os níveis de hierarquização 
espaço-funcional a serem implementados na conceção dos novos equipamen-
tos escolares. Defendia-se a constituição de um núcleo de aprendizagem formal, 
estruturado segundo as diferentes áreas do saber, em diálogo com o núcleo de 
aprendizagem informal. Na interseção e mediação destas duas zonas devia ser 
estruturado um terceiro elemento, uma zona multifacetada, capaz de potenciar a 
prática de atividades sociais, a troca de ideias e a partilha de experiências. 

Incorporando este esquema organizativo, o projeto para a escola secun-
dária João Gonçalves Zarco propõe uma clara e objetiva disposição dos espa-
ços e respetivos grupos funcionais. Esta solução, considerando a reabilitação da        
totalidade dos edifícios originais e a construção de apenas dois volumes de raiz, 
foi essencial na redefinição do programa interior e da hierarquização espacial, 
tornando-se mais clara a ocupação de cada uma das partes do equipamento.

Os dois edifícios que definem a frente construída da escola na avenida 
Villagarcia de Arosa, albergavam a totalidade do programa funcional, à exceção 
das oficinas que se encontravam alocadas em dois volumes no interior do lote. 
Partindo agora da entrada principal, constatamos que o edifício se encontra divi-
dido em duas grandes áreas: a ala esquerda do piso de entrada é dedicada aos ser-
viços diretivos e administrativos (fig. 151), gabinetes e sala dos professores (fig. 
152), sendo que no piso superior encontramos o auditório (fig. 153) e o espaço 
museológico; nos três pisos do lado direito localizam-se grande parte das salas de 
aula normais (fig. 154 e 155).

O volume desportivo a poente (fig. 156) foi alvo de uma transformação 
mais profunda, procedendo-se à supressão do pátio existente que lhe conferia a 
matriz organizativa original. Em dois pisos sensivelmente quadrangulares, este 
incorpora todas as instalações desportivas interiores e balneários (piso de entra-
da), assim como um conjunto de salas destinadas ao curso profissional de técni-

ORGANIZAÇÃO ESPAÇO-FUNCIONAL
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fig. 160_ as áreas laboratoriais foram integradas no novo volume 
anexo ao segundo edifício oficinal. 

fig. 162_ imagem da learning street, estabelecendo a ligação entre o 
volume principal e o núcleo de áreas sociais. 

fig. 164_ configuração do recinto exterior coberto, cuja cobertura é 
sustentada por recurso a uma estrutura metálica. 

fig. 158_ o refeitório foi reabilitado, destinando-se agora ao exercício 
da componente prática do curso de bar e restauração. 

fig. 157_ ambiente da área de refeitório original da escola. 

fig. 159_ as salas de educação tecnológica foram integradas num dos 
antigos volumes oficinais. 

fig. 161_ ponto de confluência das diferentes áreas sociais escolares     
(loja do aluno, refeitório e sala polivalente).

fig. 163_ espaço da biblioteca. 
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co de restaurante e bar (piso de entrada e inferior). Destaca-se a transformação 
efetuada nos espaços do antigo refeitório da escola, área atualmente destinada ao 
bar e restaurante de aplicação, onde atualmente é lecionada a componente prática 
deste curso (fig. 158). 

O edifício oficinal de menor dimensão foi adaptado às dependência letivas 
especializadas, particularmente às salas de desenho e de educação tecnológica 
(fig. 159). O segundo volume de oficinas, na zona sul do lote, foi transformado 
de forma a receber as oficinas de mecânica, eletrotécnica e salas de informática. 
Este edifício foi ainda alvo de uma ampliação, procedendo-se à construção de 
um novo corpo anexo, onde estão localizados cinco laboratórios e duas salas de 
preparação (fig. 160).

A mais significativa transformação espaço-funcional desta escola deu-se 
com a construção do volume na zona central do terreno. Localizado numa po-
sição equidistante dos restantes edifícios, este corpo foi desenhado com o pro-
pósito de acolher os espaços sociais da escola (loja do aluno, refeitório/sala poli-
valente), e de servir de rótula de mediação e confluência dos diferentes núcleos 
de aprendizagem (fig. 161). Este volume projeta-se ainda para uma esplanada 
exterior coberta, privilegiando o contacto com o restante recreio escolar. Pela sua 
configuração, dimensão e preponderância espacial, este espaço assume-se como 
a learning street (fig. 162) da escola. A construção do novo edifício central estabe-
leceu ainda a comunicação com o volume da biblioteca (fig. 163), localizado atrás 
do corpo principal. 

Aproveitamos para esclarecer que este volume foi anteriormente proje-
tado pelo arquiteto Fernando Campos, em substituição dos antigos espaços da 
biblioteca, localizados no lado nascente do corpo principal, junto ao auditório. 
Neste sentido, o projeto conduzido pelo arquiteto Carlos Prata não interveio              
neste edifício, a não ser na redefinição da sua forma de acesso, integrando-o 
na estratégia global de circulação interior do complexo escolar. Esta iniciativa         
permitiu ainda aproximar a biblioteca do “coração da escola”, quer da entrada 
quer do setor mais público, localizado no centro do lote. 

O conjunto de ações abrangidas por este projeto de reabilitação, contem-
plou, ainda, a construção de um recinto desportivo exterior, cuja cobertura é sus-
tentada por pórticos metálicos (fig. 164). Este espaço surge como complemento 
às valências desportivas interiores descritas anteriormente, promovendo a prática 
desportiva ao ar livre. 

A solução de reorganização espaço-funcional da escola secundária João 
Gonçalves Zarco seguiu um objetivo muito claro: partindo da reabilitação da to-
talidade dos volumes originais, onde foram realocadas grande parte das instala-
ções da escola e definida uma hierarquização espacial concreta, consagrou-se a 
intercomunicação das múltiplas vertentes de aprendizagem através da construção 
de um edifício no epicentro do lote, o núcleo de espaços sociais e de convívio, 
protagonizado pela sala polivalente/refeitório e loja escolar.

Apesar de não haver uma efetiva intersecção entre o núcleo de aprendi-
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fig. 168_ expressão da zona polivalente e refeitório. 

fig. 166_ a área museológica apresenta-se como o ponto de contacto 
entre a entrada e a learning street. 

fig. 169_ a ala poente da learning street comunica com os núcleos 
letivos.

fig. 171_ imagem do auditório, implantado no centro da escola. 

fig. 170_ no centro do edifício encontramos a biblioteca, assumindo-
-se como o "coração da escola".

fig. 172_ imagem da sala de dança. 

fig. 167_ a ala nascente da learning street estabelece a ligação entre as 
principais áreas comuns (sala polivalente, refeitório, zona desportiva).

fig. 165_ momento de entrada na escola, caracterizado pela 
confluência de vários núcleos programáticos. 
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zagem formal (desdobrado em duas grandes zonas, o volume principal e des-
portivo e os volumes oficinais) e o núcleo de aprendizagem informal, a condição 
de contiguidade assumida pelo posicionamento central do volume social, acaba 
por assegurar a reunião e inter-relação pretendidas. Esta solução arquitetónica 
cumpre ainda o desejo de servir-se do espaço da learning street como elemento 
estruturador e potenciador de íntimas relações entre áreas multifacetadas, aqui 
definidas pelo espaço da biblioteca, loja escolar, sala polivalente/refeitório e bar, 
excluindo-se apenas a agregação do auditório. 

A proposta de reformulação da escola secundária Augusto Gomes 
propôs a reabilitação de parte dos três edifícios preexistentes e a interligação 
dos mesmos com novos módulos construídos. Constitui-se um edifício uno e                           
compacto, que se desenvolve, de uma forma geral, em dois pisos. 

A entrada na escola é definida a partir do eixo central do equipamento, 
sendo antecedida por uma pala, que nos recebe no exterior do lote e nos conduz 
até ao foyer de receção. Acedendo a este primeiro espaço, controlado por um     
balcão de atendimento, somos confrontados pela convergência de vários percur-
sos (fig. 165), diversos eixos de ligação a núcleos programáticos diferentes, asse-
gurando-se a sua hierarquia pela definição de graus de permeabilidade distintos, 
tanto visuais como físicos. 

Tal como é sugerido no modelo concetual de organização espaço-funcio-
nal determinado pela Parque Escolar, o primeiro contacto incide sobre uma área 
de vocação e acesso público, da qual fazem parte a zona de secretariado, de admi-
nistração e gestão da escola, e a galeria expositiva (fig. 166), facilitando o acesso a        
utilizadores externos, sem comprometer o normal funcionamento da escola. O 
núcleo de secretariado desenvolve-se em direcção a poente, ocupando o primeiro 
extrato do alçado principal da escola, orientado para a rua de Damão. 

A partir da galeria expositiva e em direção a sul, temos acesso à learning 
street deste equipamento escolar, um amplo eixo nascente-poente, que estrutu-
ra e estabelece íntimas relações com múltiplas unidades programáticas e com              
espaços exteriores de diferentes naturezas. Para nascente desenvolvem-se, se-
quencialmente, as principais áreas sociais de valências multifuncionais, como a 
sala polivalente/refeitório e bar, culminando no ponto de ligação à zona despor-
tiva interior (fig. 167). A sala polivalente (fig. 168) estende-se ainda para uma 
área exterior coberta, instituindo uma relação privilegiada com o espaço verde 
exterior. Para poente e sul encontramos os dois núcleos de aulas (fig. 169). Na 
área de confluência destes eixos de ligação, no centro do edifício, encontramos 
a biblioteca (fig. 170), o auditório (fig. 171), a sala de dança (fig. 172) e a loja de 
conveniência, assumindo-se como espaços convidativos e facilmente acessíveis a 
toda a comunidade escolar.
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fig. 176_ a sul desenvolve-se o núcleo das artes. 

fig. 174_ expressão de uma sala de aula normal.

fig. 178_ o atual volume desportivo foi construído a partir da 
reabilitação do pavilhão preexistente. 

fig. 179_ imagem do volume multiusos, anexo ao pavilhão desportivo. 

fig. 175_ imagem das salas laboratoriais, localizadas a poente. 

fig. 173_ no piso superior a nascente encontramos as salas de trabalho 
e lazer do corpo docente. 

fig. 177_ acesso interior às áreas desportivas a poente. 
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No piso superior, a nascente, concentram-se todos os espaços destinados 
aos professores, como diversos gabinetes, salas de reunião e de trabalho, bem 
como uma sala de convívio e uma copa (fig. 173). Esta área define-se por uma 
organização fortemente subjugada à forma do pátio, que rasga este momento do 
edifício. É em torno deste que se organizam tanto áreas de circulação como de 
trabalho, definindo-se assim diferentes ambientes (de maior exposição, quando 
voltados para o exterior, de maior interioridade, quando voltados para o pátio).

Os dois núcleos letivos, localizados a poente e a sul, resultam de um pro-
cesso de apropriação e ampliação de dois dos três volumes reabilitados nesta in-
tervenção. Estes edifícios organizam-se em dois pisos, igualmente em torno de 
um pátio, compreendendo tanto salas normais (fig. 174), como salas especiali-
zadas, de ensino laboratorial (fig. 175), informático e de desenho (fig. 176). O 
núcleo poente assume-se vocacionado para o ensino das ciências e tecnologias, 
alocando sete laboratórios, três salas de preparação, e diversas salas de aula nor-
mais e de informática. Já a área que se desenvolve a sul, assume-se como o núcleo 
das artes. A sua organização espaço-funcional está intrinsecamente apoiada no 
pátio existente, em torno do qual se propõe o desenvolvimento de um anel de 
circulação, que distribui para cinco salas de desenho e treze salas de configuração 
tradicional. 

O volume destinado ao desporto tem como matriz compositiva o pavi-
lhão desportivo original da escola. A condição de autonomia e independência 
que anteriormente caracterizava este corpo foi profundamente alterada, tendo 
sido integrado no sistema de distribuição interior do complexo escolar (fig. 177). 
Este pavilhão foi totalmente reabilitado (fig. 178), tendo sido ainda construído 
um novo conjunto de instalações sanitárias e balneárias, e um segundo volume 
gimnodesportivo, de uso polivalente (fig. 179). 

A solução de unificar o conjunto de edifícios da escola secundária              
Augusto Gomes provocou uma completa inversão na forma de uso deste equipa-
mento, potenciando de forma indubitável a distribuição espaço-funcional ambi-
cionada pela Parque Escolar. Apesar de as áreas letivas estarem repartidas em dois 
núcleos distintos, o posicionamento da learning street colmatou esta característi-
ca, promovendo a reunião de todos os núcleos de aprendizagem e a estimulação 
de um ambiente escolar diversificado e, por consequência, mais rico. 

O aumento expressivo da área de construção verificado na escola básica 
de Matosinhos conduziu a uma ampliação significativa do seu programa fun-
cional e à determinação de uma profunda reorganização espaço-funcional. A 
área bruta desta escola totalizava, anteriormente, cerca de 4 950 m2, valor que se 
confronta de forma clara com a atual solução de 14 090 m2. A sua implantação 
original era constituída por um conjunto de seis volumes independentes, que se 
desenvolviam maioritariamente num único piso. Hoje o programa deste centro 
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fig. 182_ à direita, o primeiro núcleo concentra as áreas de receção, 
secretariado e administração. 

fig. 181_ o espaço de entrada relaciona-se intrinsecamente com o 
pátio central da escola. 

fig. 184_ num segundo momento encontramos algumas das áreas 
comuns, como a zona da biblioteca. 

fig. 186_ imagem de uma sala-tipo do primeiro ciclo. 

fig. 185_ imagem da sala de professores. 

fig. 187_ no piso superior, encontramos as salas do segundo ciclo. 

fig. 183_ a ala esquerda do primeiro núcleo é destinado ao ensino 
pré-primário. 

fig. 180_ imagem do átrio de entrada na escola básica de Matosinhos. 
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escolar concentra-se em apenas dois edifícios: um volume desportivo de um úni-
co piso, e um segundo volume reservado às restantes dependências escolares, que 
se organiza em três pisos.

Iniciamos agora a análise do esquema de organização espaço-funcional do 
edifício principal. Este volume revela uma estrutura de bloco único retangular re-
gular, sendo verticalmente perfurado por diversos pátios, que se assumem como 
elementos preponderantes na caracterização do ambiente interior da escola. O 
sistema de circulação e disposição dos espaços interiores foi concebido tendo por 
base a geometria e disposição destes pátios, em torno dos quais se estabeleceu 
uma malha ortogonal de eixos de ligação, que distribuem para todos os espaços 
da escola. Tendo em conta o vasto número de ciclos de ensino compreendidos 
neste complexo escolar (do ensino pré-primário ao 3º ciclo do ensino básico), a 
estratégia de organização espaço-funcional evoca a evolução do percurso edu-
cativo dos alunos, numa alusão à “espiral do conhecimento”, que se reflete espa-
cialmente da seguinte forma: acedendo ao foyer da escola, encontramos, num 
primeiro momento, as instalações do núcleo pré-primário. Encaminhando-nos 
para o interior do lote, visualizamos, depois, o núcleo destinado ao 1º ciclo, ou 
ensino primário. Ascendendo ao segundo piso temos, então, as salas destinadas 
ao 2º e 3º ciclos do ensino básico.  

O piso de entrada na escola é rasgado por cinco pátios e três corredo-
res transversais, que o organizam em quatro momentos, e hierarquizam o eixo 
público-privado em diferentes níveis de aproximação. O primeiro momento, de 
vocação mais pública, é liderado pelo átrio de entrada (fig. 180), que se abre fran-
camente para o grande pátio da escola (fig. 181). Este é o ponto centralizador da 
composição e que permite uma clara perceção da estrutura organizativa do edi-
fício, desde o instante inicial. A partir do átrio, temos acesso aos dois primeiros 
núcleos do centro escolar. À direita encontramos o balcão de atendimento, a zona 
de secretariado e administração (fig. 182), e à esquerda temos as instalações do 
ensino pré-primário (fig. 183) e a unidade de ensino especializado, que se estende 
para um espaço exterior privado, voltado para a rua Augusto Gomes. 

No segundo momento, alinhado com os alçados laterais do grande pátio, 
temos, do lado direito, a biblioteca (fig. 184), a loja do aluno, e a sala dos profes-
sores, que inclui um bar e um pátio exterior privado (fig. 185). Do lado esquerdo 
encontramos as primeiras quatro instalações letivas do 1º ciclo. O terceiro e o 
quarto momentos do piso de entrada destinam-se às restantes áreas letivas do 
ensino primário (fig. 186), perfazendo um total de vinte e duas salas normais e 
dois gabinetes de apoio. 

Subindo ao piso superior da escola, encontramos uma geometria orga-
nizativa muito semelhante, abrindo-se apenas mais um pátio, no alinhamento 
do átrio de entrada. Aqui desenvolvem-se exclusivamente as áreas letivas do 2º 
e 3º ciclos (fig. 187), compreendendo um total de quarenta e duas salas e seis 
gabinetes de apoio. Remetendo para a descrição realizada para o piso de entrada, 
encontramos agora, num primeiro momento, parte das salas normais e o núcleo 
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fig. 191_ imagem da área de refeitório. 

fig. 188_ as salas laboratoriais abrem-se para o alçado principal da 
escola, voltado para a rua Augusto Gomes. 

fig. 190_ expressão arquitetónica do auditório, igualmente localizado 
no piso inferior. 

fig. 193_ ambiente do pavilhão desportivo, francamente caracterizado 
pelas entradas de luz natural. 

fig. 192_ no piso inferior desenvolvem-se as principais áreas sociais, 
como a sala polivalente. 

fig. 189_ ambiente das salas de educação visual e tecnológica. 
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laboratorial (três laboratórios e uma sala de preparação), que se abre para o alça-
do principal da escola, fronteiro à rua Augusto Gomes (fig. 188). No alinhamento 
do grande pátio, assiste-se a um segundo núcleo de salas de aula, que integra 
ainda duas salas de música. Por último, no terceiro e quarto momentos, comple-
ta-se o conjunto de instalações letivas desta escola, sendo que o edifício remata a 
poente com o núcleo de salas de educação tecnológica, voltadas para o pavilhão 
desportivo (fig. 189).

No piso inferior deste edifício, localizado a uma cota mais baixa em re-
lação à entrada, encontramos o núcleo social desta escola. Aqui desenham-se 
espaços amplos, de contacto privilegiado com as áreas exteriores da escola, po-
tenciando a livre circulação dos alunos. Desenham-se as áreas do auditório (fig. 
190), dos dois refeitórios (fig. 191), unidos pelas áreas de cozinha e confeção, e da 
sala polivalente e bar (fig. 192), que se estendem para um espaço exterior coberto, 
intimamente relacionado com a grande zona de recreio ao ar livre.

O segundo volume que completa o conjunto edificado da escola básica de 
Matosinhos, destina-se aos espaços desportivos interiores (fig. 193). Este encon-
tra-se localizado no extremo poente do lote, assumindo uma absoluta autonomia 
do edifício principal. Neste pavilhão estão situadas duas áreas desportivas inte-
riores, uma significativamente maior do que a outra, assim como um núcleo de 
instalações sanitárias e balneárias. 

O projeto de reabilitação desta escola, tal como exposto anteriormente, 
não foi monitorizado pela Parque Escolar. Os princípios e os objetivos eram di-
ferentes, o que conduziu a uma organização espaço-funcional globalmente dis-
semelhante. No entanto, também aqui foram privilegiadas algumas premissas 
defendidas nas operações descritas anteriormente. Salienta-se a reorganização da 
biblioteca e da loja do aluno, localizadas junto à entrada principal da escola, num 
momento relevante da organização espacial, assumindo-se como espaços física e 
visualmente acessíveis e convidativos. Por outro lado, as principais áreas sociais 
foram alocadas no piso inferior do complexo escolar, à margem do circuito re-
gular de acesso aos espaços letivos, dificultando a sua interligação e convergência 
com as restantes unidades programáticas. Houve uma clara vontade de tentar 
contornar esta disposição, desenhando-se um circuito alternativo exterior, que 
liga o átrio de entrada na escola à sala polivalente, através do grande pátio. No 
entanto, este eixo de ligação encontra-se atualmente desativado, por decisão do 
concelho diretivo da escola. 

Destaca-se ainda a abertura do centro escolar ao exterior, demonstrando-
-se preocupação em estabelecer íntimas relações entre as diversas áreas multifun-
cionais da escola e os espaços exteriores (pátios, áreas verdes do recinto escolar e 
envolvente pública). 
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fig. 196_ é a partir deste ponto central do edifício principal que se dá 
o lançamento do eixo da earning street.

fig. 195_ espaço central do edifício principal, onde a escada relaciona 
os dois lados da construção num esquema de meios pisos, resolvendo 
igualmente  a diferença de alinhamento entre os mesmos.

fig. 194_ esquemas representativos dos sistemas de circulação das 
três escolas em estudo. 

fig. 198_ surge ainda um segundo eixo de circulação, que assegura a 
distribuição para as áreas oficinais e laboratoriais. 

fig. 197_  a learning street apresenta-se como estratégia de penetração 
no centro do lote, e de comunicação com os diferentes núcleos 
escolares (à esquerda, encontramos o acesso à biblioteca).

fig. 200_ imagem das escadas de distribuição presentes no volume 
desportivo, a poente. 

fig. 199_  ambiente do corredor de distribuição do edifício principal. 
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O programa escolar reúne um vasto conjunto de diferentes espaços, inter-
ligados por múltiplos percursos de circulação e distribuição, que dão resposta à 
utilização diária de centenas de pessoas. Os espaços de circulação de uma esco-
la são eixos de intersecção e cruzamento da comunidade escolar, assumindo-se 
como lugares de convívio e lazer. Neste contexto, devem ser repensados de for-
ma a criarem condições favoráveis a usos polivalentes, que ultrapassem a mera         
circulação. 

Serão agora analisados os sistemas de circulação horizontal e vertical das 
diferentes escolas, incidindo-se igualmente na garantia das condições de acessibi-
lidade, fator determinante no processo de requalificação dos complexos escolares. 

Como se compreendeu pela análise da reorganização espaço-funcional da 
escola secundária João Gonçalves Zarco, a estratégia que redefiniu a lógica de 
distribuição deste equipamento tinha como mote o desejo de unificar a totalidade 
dos edifícios, estabelecendo um sistema de circulação global pelo interior. De 
facto, a dispersão inerente à localização dos diferentes volumes e a dificuldade em 
estabelecer um ponto de contacto com o edifício principal, constituíram os dois 
grandes desafios desta intervenção. 

O momento de entrada na escola, fortemente caracterizado pelo exíguo 
espaço do átrio, pela quebra do corredor central de distribuição e pela conse-
quente disposição em meios pisos, evidenciava-se como o ponto de maior con-
flitualidade do volume principal da escola (fig. 195). E foi precisamente neste 
momento de maior singularidade que se determinou o início de um novo eixo de 
ligação ao interior do lote (fig. 196), e que hoje se define como o nervo principal 
deste complexo escolar – a learning street (fig. 197). Orientada a sul, esta estabe-
lece relação com a biblioteca preexistente, integrando-se depois no novo volume 
social do centro do lote, onde é visualmente rematada pelo espaço da loja do alu-
no. Desta zona é ainda lançado um segundo braço (fig. 198), que comunica com 
os dois edifícios oficinais, culminando num anel de distribuição, instituído pela 
ampliação dos laboratórios.  

A circulação interior dos três pisos do edifício principal decorre por um 
corredor central em “S”, segundo o qual se vão desenvolvendo diferentes espaços, 
tanto a norte como a sul (fig. 199). A área poente deste volume contacta dire-
tamente com o edifício desportivo, onde a circulação é igualmente assegurada 
através de um corredor, que, contornando a sala gimnodesportiva e o balneário 
masculino, assegura a distribuição de todo o edifício (fig. 200).

Grande parte do sistema de circulação desta escola desenvolve-se de for-
ma horizontal, sendo que os pequenos desníveis existentes são vencidos por ram-
pas, permitindo o acesso a qualquer membro da comunidade escolar. No entanto, 
houve a necessidade de definir uma estratégia de circulação vertical mecânica, 
que garantisse o acesso aos dois volumes a norte e à biblioteca. Foram, então, inte-
grados três núcleos de elevadores, de forma a adequar estes edifícios às exigências 

CIRCULAÇÃO E ACESSIBILIDADES
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fig. 204_ a total acessibilidade a este volume é apenas assegurada por 
uma porta instalada no topo do edifício voltado para a rua António 
Carneiro.  

fig. 201_ expressão da caixa de elevadores integrada no ponto de 
quebra do edifício principal. 

fig. 202_ elevador que permite vencer o desnível entre a zona da 
learning street e a biblioteca. 

fig. 207_ imagem do pátio do núcleo nascente.

fig. 205_ a learning street estabelece um eixo nascente-poente, com 
uma extensão máxima de cento e vinte sete metros. 

fig. 208_ os sistemas de circulação dos núcleos letivos estão ancorados 
na configuração dos pátios centrais. 

fig. 206_ a partir do momento de entrada na escola, somos convidados 
a descer em direção à área museológica, que contacta com o centro da 
escola. 

fig. 203_ a solução de reabilitação preconizada na escola secundária 
João Gonçalves Zarco não foi garantiu a plena acessibilidade ao átrio 
de entrada principal da escola. 
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contíguos aos dois átrios de acesso ao edifício principal e ao edifício desportivo, 
permitindo a deslocação vertical entre todos os pisos destes volumes (fig. 201). O 
terceiro elevador foi alocado na galeria de acesso ao espaço da biblioteca, vencen-
do o desnível de cotas existente (fig. 202).  

Apesar das estratégias de promoção da acessibilidade implementadas, 
subsiste ainda um quadro dificilmente transponível, que se prende desde logo 
com o acesso principal à escola. Este é condicionado por uma escadaria exterior, 
para a qual não foi implementada nenhuma estrutura alternativa (fig. 203). No 
entanto, o acesso ao interior do equipamento escolar pode ser assegurado por 
uma entrada existente no topo este do volume principal, voltada para a rua An-
tónio Carneiro (fig. 204). 

Tendo por base a intenção de conseguir rematar e unificar os três núcleos 
reabilitados, o esquema de circulação definido para a nova escola secundária 
Augusto Gomes assumiu este compromisso de aglutinar as três partes preexis-
tentes e ainda potenciar o desenvolvimento e crescimento das restantes áreas pro-
gramáticas necessárias. 

Neste sentido, definiu-se a matriz compositiva do volume escolar no senti-
do nascente-poente, sobre a qual se traçou um eixo, que, “…maximizando o con-
ceito de ‘learning street’…”211, define o ponto de convergência de todos os núcleos 
funcionais desta escola (fig. 205). Partindo do átrio de entrada, somos convidados 
a descer, em direcção a sul, alcançando a plataforma seguinte, onde encontramos 
o amplo espaço da galeria expositiva da escola, intrinsecamente relacionado com 
a zona central da learning street (fig. 206). Em direcção a nascente, encontramos o 
núcleo de áreas sociais (primeiro piso), a zona de professores (segundo piso) e o 
núcleo desportivo. A sul e a poente localizam-se os núcleos letivos. A norte, junto 
ao átrio de entrada, encontramos a área de secretariado e direção. Os núcleos a 
nascente, sul e poente estão ancorados num sistema de circulação muito similar. 
A sua disposição relaciona-se intrinsecamente com a configuração de um pátio 
central (fig. 207), em torno do qual se propõe o desenvolvimento de um percurso 
em “O”, que distribui para as diversas áreas programáticas (fig. 208).

“A clareza de circulações que se assumem como zonas de estar e convívio e 
a sua importância com funções polivalentes e de distribuição às diferentes valên-
cias da Escola foi uma das principais preocupações na concepção deste projecto.”212 

O facto de grande parte das ligações se projetarem em extensão linear, sendo 
consequentes do longo eixo longitudinal nascente-poente (que atinge a extensão 
máxima de cento e vinte e sete metros), desencadeou um cuidadoso trabalho 
de anulação da inteligibilidade da dimensão das mesmas, atribuindo-lhes uma 
escala francamente mais ampla do que o habitual, condição favorável a diferentes 
utilizações.  

211 LACERDA, Rui – Escola secundária Augusto Gomes. Memória descritiva. (p. 2).
212 Idem, ibidem.  
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fig. 211_ acesso vertical do núcleo nascente. 

fig. 210_  elevador que garante o acesso à zona desportiva, localizada 
a uma cota inferior. 

fig. 209_ núcleo de acesso vertical presente na ala poente da escola. 

fig. 215_ a acessibilidade ao volume desportivo é garantida por um 
percurso rampeado em "S", em alternativa à escada. 

fig. 213_  salientam-se os eixos transversais , onde se alocam todos os 
pontos de distribuição vertical (escadas e elevadores). 

fig. 214_ a proporção dos corredores de acesso às salas de aula 
revela-se particularmente desajustada à circulação diária da vasta 
comunidade escolar.

fig. 212_ o sistema de circulação está ancorado na conformação dos 
pátios, que rasgam o volume letivo.  
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O novo edifício da escola Augusto Gomes desenvolve-se essencialmente 
em dois pisos. O acesso vertical ao piso superior deste equipamento é assegurado 
por caixas de escadas existentes em cada um dos núcleos funcionais (fig. 209). 
Foram ainda instalados dois elevadores, respetivamente, no átrio de acesso ao 
pavilhão desportivo, a nascente (fig. 210), e no corredor de distribuição do nú-
cleo letivo a sul, cumprindo-se com as exigências de acessibilidade e mobilidade 
estabelecidas. 

O esquema de circulação da escola básica de Matosinhos assenta numa 
matriz compositiva fortemente geometrizada. Desvinculando-se da configuração 
do edifício original, o novo volume principal deste centro escolar é definido por 
três pisos retangulares, perfurados verticalmente por uma composição ortogonal 
de pátios. O sistema de comunicação entre os espaços interiores foi concebido 
tendo por base a geometria e disposição destes elementos (fig. 212), em torno 
dos quais se rasgou uma malha ortogonal de eixos de ligação, que estabelecem a 
distribuição de todas as áreas multifuncionais da escola.

Desta estratégia compositiva, salientam-se os dois eixos transversais situ-
ados no centro do edifício, que pela sua dimensão assumem uma preponderância 
espacial singular (fig. 213). O sistema de distribuição surge igualmente ancorado 
nestas duas vias de atravessamento, sendo que cada uma incorpora três lanços de 
escadas e um elevador, fulcrais na ligação vertical entre os diferentes pisos. 

A mediação entre os corredores de distribuição e os pátios exteriores é 
definida através de grandes panos de vidro, que potenciam uma íntima relação 
entre os dois ambientes. Apesar desta abertura e preponderância exterior nos es-
paços de circulação interior, as longas extensões vencidas pelos corredores (atin-
gindo noventa e quatro metros de comprimento), fazem com que estes assumam 
uma dimensão desagradável (fig. 214), e até mesmo ligeiramente desajustada à 
circulação diária da vasta comunidade escolar que frequenta esta escola (à ex-
ceção dos corredores transversais destacados anteriormente, todos os restantes 
possuem dois metros de largura). À semelhança da intervenção conduzida na es-
cola secundária Augusto Gomes, estamos certos de que deveria ter sido ajustado 
o impacto deste sistema de distribuição na caracterização do ambiente escolar.  

A ligação ao campo de jogos é estabelecida através de um percurso exte-
rior em “S”, que, em alternativa à ligação direta em escada, permite vencer os três 
metros de desnível que separam as cotas de implantação de ambos os edifícios 
(fig. 215). 
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“O governo entende preservar os testemunhos patri-
moniais da história portuguesa, como forma da identidade 
cultural do País e como sinal de identidade num mundo cada 
vez mais interdependente e diverso. Urge, pois, no domí-
nio da educação, preservar o reduzido património existente, 
enquanto memória da evolução da educação e do ensino em              
Portugal.”213 

213 Despacho n.º 11/SEA/97 de 13 de março de 1997. (p. 4013)
214 LADIANA, Daniela – “O projeto do existente”. In AFONSO, Rui Bráz; LADIANA, Daniela (org.) 
– O espaço da escola. Conceitos, métodos e instrumentos para projecto e gestão do património escolar. 
(p. 160).  

A preservação e reabilitação de parte dos edifícios preexistentes foram 
valores fortemente defendidos e incentivados pelas iniciativas de modernização 
das escolas portuguesas. Esta opção de reconhecer os edifícios originais como 
matéria-prima decisiva no processo posterior de transformação, prende-se com 
diversos fatores, nomeadamente a urgência do processo de renovação (que não se 
coadunava com a procura de novos lotes disponíveis no atual tecido urbano, nem 
com a morosidade dos processos administrativos) e a oportunidade de preservar 
e valorizar a identidade do património escolar português. 

Apesar das inúmeras qualidades patrimoniais de certos edifícios escola-
res, naturalmente que nos encontramos longe da carga e significado de um mo-
numento, pelo que, quando analisamos o valor das preexistências em estudo, 
debruçamo-nos sobre a leitura de um conjunto de características pertinentes e 
decisivas, como “... a relação com o contexto urbano, as características espaciais, 
formais e tecnológicas, o estado de deterioração e obsolescência, o significado social 
e simbólico…”214, que permitem perceber a sua verdadeira relevância.
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fig. 218_ salienta-se a pacífica coexistência entre volumes novos e 
preexistentes (à esquerda e à direita dois volumes construídos de raiz 
e ao centro um volume original reabilitado).

fig. 217_  realizou-se a recuperação integral do aparelho granítico que 
reveste o pavimento do hall de entrada.

fig. 219_ as galerias de ligação interior assumiram uma expressão 
"desmaterializada", estabelecendo uma ligação abstrata entre os 
diferentes tempos de construção. 

fig. 216_ a expressão exterior do volume principal manteve-se praticamente inalterada.

fig. 221_ no entanto, o núcleo poente foi o que conservou a morfologia  
mais próxima da original, sendo ainda possível reconhecer a projeção 
exterior dos espaços letivos interiores (característica inerente aos 
edifícios pavilhonares originais).

fig. 220_ a estratégia de reabilitação e ampliação preconizada nos 
núcleos sul e poente desta escola fez com que sejam praticamente 
irreconhecíveis as características originais dos edifícios pavilhonares.



189

 O projeto de reabilitação da escola secundária João Gonçalves Zarco 
tem no valor e configuração dos edifícios preexistentes o mote que orientou as 
opções da intervenção. Tratando-se de um edifício singular de grande compro-
metimento e responsabilidade na paisagem urbana circundante, o projeto de re-
abilitação manteve a essência da escola e grande parte das características tipoló-
gicas originais. 

Em primeiro lugar, a total reabilitação dos quatro edifícios preexistentes 
afirmou-se como condição primordial deste projeto. Esta intenção torna-se clara 
quando verificamos a inalteração da composição exterior (fig. 216) e a recupe-
ração dos espaços interiores, garantindo-se a completa inteligibilidade da pre-
existência. Salienta-se a operação concretizada no volume principal da escola, 
onde foram conservados os pavimentos do hall de entrada (fig. 217) e de todas as 
áreas de circulação (mosaico hidráulico nos corredores e mármore nas escadas). 
Efetuou-se igualmente a recuperação de algumas portas, bem como dos soalhos 
em madeira que definem o piso do auditório e do pavilhão desportivo interior.

A extensão do programa a albergar determinou a construção de dois no-
vos edifícios. Apesar destes se desvincularem da preexistência pela forma como 
se determina a proporção e ritmo dos vãos, a uniformidade dos materiais e co-
res de acabamento dos alçados garantem a sua pacífica coexistência (fig. 218). Já 
os elementos de circulação horizontal assumem um protagonismo diferenciado, 
adotando uma expressão “desmaterializada”, evocando uma ligação abstrata entre 
duas camadas de história (fig. 219).

Analisando o resultado deste processo de transformação, é evidente a po-
sição de domínio conferida aos volumes originais, determinando as regras de or-
ganização, expressão e evolução da composição. No final, prevalece uma imagem 
que facilmente poderia corresponder à situação original, definida por um sentido 
de equilíbrio tanto na morfologia como na expressão arquitetónica da totalidade 
do edificado.

A imagem da escola secundária Augusto Gomes foi profundamen-
te alterada com esta operação, conformando-se um resultado que a redefine                   
enquanto edifício contemporâneo. Esta atitude estendeu-se tanto aos espaços 
interiores como exteriores, passando a ser praticamente irreconhecível qualquer 
característica da tipologia original. A transformação a que foram submetidos os 
três núcleos reabilitados determinou uma significativa alteração tanto compositi-
va, como morfológica e expressiva (fig. 220). 

Do conjunto de áreas reabilitadas, o núcleo letivo a poente é o que se man-
tém morfologicamente mais próximo da situação original (fig. 221). Foram pre-
servadas as estruturas da caixa de escadas e de quatro salas de aula, voltadas a sul 
e a este. A individualidade dos espaços letivos expressa-se ainda na composição 

INTELIGIBILIDADE DA PREEXISTÊNCIA

AFIRMAÇÃO DE UMA NOVA IMAGEM
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fig. 223_ os edifício revelando uma fraca construção, apresentando 
grandes problemas de degradação, fruto da fraca manutenção e 
constantes atos de vandalismo. 

fig. 222_  o edifício original da escola preparatória de Matosinhos 
caracteriza-se por uma grande dispersão do conjunto edificado. 

fig. 224_ o conjunto edificado original foi demolido, construindo-se um equipamento totalmente de raiz, que estabeleceu a afirmação de uma nova 
imagem escolar. 
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quebrada do alçado sul desta zona do edifício, característica que nos remete para 
a tipologia original de escola, pavilhonar de base liceal. 

Institui-se uma nova imagem, perdendo-se a inteligibilidade da identida-
de arquitetónica original.

Ao contrário das intervenções anteriores, o projeto da escola básica de 
Matosinhos não considerou a reabilitação dos edifícios originais. De facto, o am-
bicioso projeto educativo que a Câmara Municipal de Matosinhos tinha idealiza-
do para este novo centro escolar, não se coadunava com as instalações originais 
da escola básica com 2º e 3º ciclos de Matosinhos. 

O complexo escolar preexistente revelava um verdadeiro sentido de alie-
nação urbana, consequência da escala e da acentuada disseminação do edificado 
pelo lote (fig. 222). A área total interior era reduzida e os volumes indicavam fraca 
qualidade 8fig. 223), tanto do ponto de vista construtivo como funcional (reflexo 
do processo de estandardização, que, a partir da década de sessenta, determinou 
uma construção rápida, fácil e económica). Era ainda notório o seu estado de 
degradação e obsolescência, fruto da ausência de uma estratégia de manutenção, 
de uma utilização desadequada e de constantes atos de vandalismo. 
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“A construção constitui-se (…), matéria incontornável, 
por inerência, do pensamento projectual. Longe de imitar, é 
matéria de referência que, como tal, disciplina e estimula a 
imaginação, contribuindo para a descoberta, ao longo de 
cada projecto, das regras próprias onde o rigor vai ganhando        
expressão e a aleatoriedade se vai esbatendo.” 215

215 GIGANTE, José - “Tecnologias emergentes em arquitectura. A concepção arquitectónica e as novas 
tecnologias - a condição do ofício de projectar”. In JÚLIO, Eduardo (dir.) - Construção magazine. n.º 
33. (p. 24).

Este critério de análise corresponde a um dos fatores que tem maior impli-
cância na transformação e redefinição dos espaços escolares, assumindo-se como 
um dos principais protagonistas no processo de modernização das escolas.

Interessa perceber a natureza original dos sistemas estruturais, reconhe-
cendo depois quais foram as opções estabelecidas na definição das estruturas das 
ampliações e construções de raiz, e na integração das novas redes de sistemas in-
fraestruturais, verificando-se as repercussões que estas assumem na conformação 
das soluções espaciais. 
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fig. 229_ esta intervenção privilegiou a reabilitação dos materiais de 
revestimento interior, salientando-se, entre outros, a recuperação da 
madeira que caracteriza o auditório da escola. 

fig. 225_ esquemas representativos dos sistemas estruturais e 
compartimentação.

fig. 230_ procedeu-se, ainda, à recuperação do pavimento da área 
gimnodesportiva.

fig. 228_ O pavimento das áreas de circulação foi igualmente 
reabilitado, substituindo-se pontualmente as peças mais degradadas.

fig. 227_ as galerias de circulação foram materializadas através de 
pórticos metálicos, diferenciando-se da expressão arquitetónica do 
restante edificado. 

fig. 226_ os volumes foram exteriormente revestido com reboco 
térmico, opção que favoreceu a harmonia entre os diferentes tempos 
de construção. 
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 As intervenções conduzidas nas escolas integraram opções de materiais e 
sistemas construtivas de naturezas diversas, contribuindo de forma ímpar para a 
determinação das imagens atuais das escolas. Procura-se identificar as soluções 
onde intencionalmente se instituiu um elo de continuidade com a preexistência, 
ou onde, pelo contrário, se reformulou a expressão material do objeto arquitetó-
nico.  

O projeto de reabilitação da escola secundária João Gonçalves Zarco é 
representativo de uma estratégia onde os materiais e sistemas construtivos de di-
ferentes tempos existem de forma harmoniosa no mesmo objeto, instituindo uma 
solução final em que diversas atitudes convergem para o mesmo objetivo comum.  

A essência compositiva e organizativa do edifício principal desta escola 
é fortemente marcada pela métrica estrutural original, rigor que é transpareci-
do tanto nos espaços interiores como na imagem exterior do volume. A estrutu-
ra caracteriza-se por um sistema porticado em betão, cujo ritmo transversal de   
quatro apoios conforma os espaços das salas e do corredor de circulação central. 
Longitudinalmente, os eixos de cada pórtico desenham módulos estruturais que 
distam quatro metros entre si, admitindo o desenho de todas as divisões, por 
apropriação de um ou mais módulo (cada sala de aula corresponde a dois módu-
los estruturais, o que perfaz uma área útil de cerca de 40 m2). 

A solução de transformação da autoria do arquiteto Carlos Prata parte do 
pressuposto de manter a identidade de cada um dos corpos edificados e de garan-
tir a coerência dos diferentes tempos de construção. 

Na execução dos novos edifícios foram utilizadas “…técnicas e materiais 
tradicionais (…) As paredes exteriores serão executadas em alvenaria simples de 
tijolo com reboco térmico aplicado pelo exterior, como forma de garantir uma so-
lução de acabamento simples, económica e com boa performance do ponto de vista 
térmico.”216, opção que favoreceu a harmonia entre as duas camadas de história            
(fig. 226). Por outro lado, a construção das galerias de circulação e do campo ex-
terior coberto, concretizada através de pórticos metálicos, afirmou uma imagem 
que se distancia da conformação do restante edificado (fig. 227). 

Tal como descrito anteriormente, a solução de reabilitação deste equipa-
mento escolar privilegiou, ainda, a manutenção dos materiais de revestimento 
no interior, procedendo-se à substituição pontual das peças mais degradadas.         
Foram essencialmente conservados os materiais caracterizadores dos pavimen-
tos do edifício principal, tanto do hall de entrada, como dos espaços de circula-
ção (fig. 228) e do auditório (fig. 229), assim como de algumas portas interiores. 
Procedeu-se também à reabilitação do pavimento da área desportiva interior           
(fig. 230). 

MATERIAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

216 PRATA, Carlos – Parque Escolar E.P.E.. Escola secundária João Gonçalves Zarco. Projecto de 
execução. Memória descritiva. (p. 6).  
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fig. 231_ a uniformização dos espaços de circulação foi conseguida através da aplicação de materiais cerâmicos no pavimento e lambris, bem como 
pelo total revestimento dos tetos em gesso cartonado, incorporando sancas pintadas a preto, que desenham uma linha condutora do percurso do 
utilizador.

fig. 233_ o tijolo aparente é também utilizado na cor amarela, 
determinando a imagem dos pátios rasgados no volume letivo. 

fig. 234_ a textuta e cor natural do betão foi aproveitadas na 
materialização da ampliação do pavilhão desportivo. 

fig. 232_ elegeu-se o tijolo maciço como material primordial de 
revestimento exterior, adotando duas cores: o terracota e o preto. 
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A escolha dos restantes revestimentos interiores foi conduzida de forma 
a “…conseguir a maior uniformização possível de cores e texturas.”217, privilegian-
do-se a utilização de materiais cerâmicos na execução dos pavimentos e lambris 
(fig. 231). Os pisos das salas de aula e restantes espaços de aprendizagem formal 
foram revestidos a manta vinílica, assegurando-se a execução dos lambris em 
MDF218 pintado.

Por fim, salienta-se o equilíbrio obtido no diálogo entre a construção dos 
corredores da parte nova e reabilitação da parte original, para o qual contribuiu 
fortemente o revestimento total dos tetos em gesso cartonado liso e a incorpo-
ração de sancas pintadas a negro, trançando uma linha condutora que marca e 
acompanha o percurso dos utilizadores. 

Esta solução resultou globalmente de forma equilibrada, consensual e    
tecnicamente rigorosa. 

O edificado da escola secundária Augusto Gomes foi alvo de profun-
das alterações na sua morfologia, tanto de demolição como de transformação e 
ampliação, tendo sido mantidos apenas alguns dos elementos definidores da sua 
configuração original. 

Tendo por base uma estrutura pavilhonar liceal, foram transformados três 
dos cinco volumes existentes, procedendo-se à total demolição dos restantes. A 
intervenção realizada nos três volumes originais provocou a profunda alteração e 
manipulação do seu sistema estrutural, sendo praticamente ilegíveis as caracterís-
ticas intrínsecas à sua tipologia original. A intensidade desta ação é inclusivamen-
te verificável pela modificação dos sistemas de acesso, onde, das quatro caixas de 
escadas existentes nos três pavilhões, apenas foi mantida uma (do edifício letivo 
a poente). O volume a sul foi completamente alterado: definiu-se o seu prolon-
gamento para poente, alargando-se o pátio central e instituindo-se um novo anel 
de circulação em torno do mesmo. O pavilhão desportivo foi também ampliado, 
acrescentando-se um espaço multiusos e reconfigurando-se toda a área de balne-
ários (os originais foram demolidos).

A integração e ampliação dos núcleos reabilitados foi concretizada com 
elementos contínuos e pontuais em betão armado. Assumindo-se à partida a in-
tenção de utilizar materiais duráveis e de pouca manutenção, optou-se por “…
revestir as paredes exteriores com tijolo aparente, e o betão aparente enquanto com-
plemento desta ‘segunda pele’... Tal permitiu não apenas caracterizar expressiva 
e uniformemente o edifício, bem como maximizar, a nível térmico e acústico.”219          

(fig. 232). A textura e cor natural do betão foi aproveitada na conformação da 
ampliação do pavilhão desportivo (fig. 234), assim como nos embasamentos e 
nos elementos definidores do momento de entrada na escola.

217 PRATA, Carlos – Parque Escolar E.P.E.. Escola secundária João Gonçalves Zarco. Projecto de 
execução. Memória descritiva. (p. 6).
218 Placas de fibra de média densidade (Medium Density Fiberdoard), compostas pela aglutinação de 
fibras de madeira desidratada com resinas sintéticas.
219 LACERDA, Rui – Escola secundária Augusto Gomes. Memória descritiva. (p. 2). 
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fig. 238_ o piso das áreas letivas é materializado em manta vinílica. 

fig. 236_  os painéis de madeira lisos e ranhurados caracterizam o 
espaço do auditório. 

fig. 237_ as caixas escadas são fortemente marcadas pelo cor e textura 
da resina époxi que as reveste. 

fig. 235_ os lambris dos espaços de circulação são revestidos a 
diferentes tonalidades de azulejos. 

fig. 240_ salienta-se a utilização da madeira maciça na execução dos 
corrimãos e molduras das janelas, opção que enriquece o ambiente 
escolar. 

fig. 239_ os tetos são uniformizados em gesso cartonado liso ou 
perfurado, consoante os requisitos dos espaços . 

fig. 242_ a estrutura deste volume caracteriza-se, também, pela 
utilização de perfis metálicos, que, de forma pontual e harmoniosa, 
integram os grande panos de vidro dos pátios. 

fig. 241_ o ritmo da estrutura em betão armado determina os alçados 
do edifício letivo.
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Este projeto destaca-se pela utilização de um número significativo de ma-
teriais e de variações cromáticas. Além do betão, o tijolo maciço é utilizado na 
definição de grande parte das paredes exteriores, adotando três tons diferencia-
dos, cor natural e preta no perímetro mais exposto, e amarelo nas áreas de maior 
interioridade (pátios). No interior, para além do tijolo, que também caracteriza 
algumas paredes e elementos estruturais, é principalmente utilizado o azulejo 
(em múltiplas cores, na definição dos lambrins das zonas de circulação, sanitá-
rios e balneários), painéis de madeira lisos e ranhurados (nas paredes da sala de 
professores, biblioteca, auditório e sala de dança), a resina epóxi (nos lambris e 
degraus das caixas de escadas), o mosaico hidráulico (nos pavimentos das áreas 
de circulação, laboratórios e salas de desenho) e manta vinílica, no piso das salas 
de aula (fig. 235; 236; 237 e 238). Os tetos são uniformizados em gesso cartonado 
liso ou perfurado, consoante os requisitos acústicos (fig. 239). Por último, o pavi-
lhão multiusos é revestido a “…painel sandwich com lã mineral e acabamento em 
painel de madeira e metálico micro-perfurado.”220  

Salienta-se ainda a utilização de rodapés, corrimãos e molduras das jane-
las em madeira maciça clara, opção que valoriza o ambiente escolar e lhe atribui 
uma escala habitacional e confortável (fig. 240).

Apesar da imensa diversidade de materiais e de ambientes diferentes, o 
projeto de modernização da escola secundária Augusto Gomes procurou instituir 
uma imagem global, elegendo o tijolo na sua cor natural como material primor-
dial da nova imagem deste equipamento.  

O projeto da escola básica de Matosinhos, inaugurada em 2011, deter-
minou a construção de raiz de dois volumes independentes, em substituição dos 
cinco pavilhões que conformavam o esquema de implantação da antiga escola. 

O edifício principal deste centro escolar, que se distingue por uma geome-
tria pura, clara e afirmativa, tem na marcação do sistema estrutural a matriz com-
positiva dos espaços interiores e dos alçados exteriores (fig. 241). Foi estabelecido 
um sistema porticado em betão armado que, regrado por um ritmo transversal 
constante de 6,70 m, determina a geometria de todos os espaços letivos, pátios ex-
teriores e a largura dos dois principais eixos de circulação e distribuição da escola. 

As estruturas porticadas são “…constituídas por vigas, pilares, paredes e 
muros com fundação em sapatas, também de betão armado.”221 Foram ainda uti-
lizados perfis metálicos (em pontos-chave de interposição com o desenho dos          
pátios) que, pela sua expressão pontual, não afetaram a leitura unitária dos gran-
des panos de vidro (fig. 242). “Em termos de lajes, prevê-se a utilização de lajes 
maciças, com excepção de vãos de maior expressão, para os quais se prevê o recurso 
a lajes pré-fabricadas alveolares.”222

220 LACERDA, Rui – Escola secundária Augusto Gomes. Memória descritiva. (p. 2).
221 SEGROPOL – Escola Básica Integrada e Jardim-de-Infância de Matosinhos. Projeto de estrutura e 
fundações. (p. 6).
222 Idem ibidem. 
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fig. 244_ os lambris e piso dos grandes eixos de atravessamento são 
materializados em marmorite polida. 

fig. 247__ destaca-se o tratamento preconizado no auditório da escola, 
onde foram aplicados diversos tipos de madeira na caracterização e 
enobrecimento das várias superfícies. 

fig. 249_ o piso das áreas desportivas é revestido em madeira 
flutuante. 

fig. 246_ a imagem das salas de aula é caracterizada pelo revestimento 
do piso em vinílico, pelos armários e rodapés em madeira, e pelas 
paredes rebocadas a branco, com lambris em vinílico cinza.

fig. 245_ o ambiente dos corredores de acesso às salas de aula é 
marcado pelo uso da madeira, no tratamento dos planos de cacifos 
e nichos de entrada. 

fig. 243_ o revestimento vinílico, que acentua a entrada nos 
espaços escolares, adota cores específicas, em associação a áreas                       
espaço-funcionais diferentes.

fig. 248_ os alçados do volume desportivo expressam-se em dois 
níveis, refletindo exteriormente a estrutura mista em que foram 
executado. 
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O sistema estrutural deste volume, rigorosamente geometrizado, veio 
acompanhado de uma expressão exterior coesa, equilibrada e consensual, para a 
qual concorreram positivamente o revestimento com RASIT223, em acabamento 
branco, e o preenchimento dos grandes vãos com panos de vidro. 

Esta racionalidade estendeu-se, ainda, à seleção dos materiais interiores, 
procurando-se harmonizar a escolha tanto das cores como das texturas dos mes-
mos. Elegeram-se dois materiais de revestimento e caracterização dos pavimen-
tos da totalidade da escola. Em primeiro lugar surge o vinílico compacto flexível, 
aplicado em todas as áreas letivas e de trabalho (gabinetes, secretariado e admi-
nistração), associando-se cores diferentes a áreas espaço-funcionais específicas 
(fig. 243). Depois, destaca-se a marmorite polida na definição dos pisos e lambris 
dos principais espaços sociais (refeitórios e sala polivalente), áreas de circulação 
(fig. 244) e instalações sanitárias, reforçando-se a proteção destes espaços com 
maior desgaste. Os panos de parede foram rebocados e pintados a branco.

Já nos corredores de acesso às salas de aula privilegia-se o uso da madeira, 
na materialização dos planos de cacifos, portas e nichos de entrada nas salas, con-
ferindo um ambiente confortável a uma zona que se pretende de maior forma-
lidade (fig. 245). Nos espaços letivos preconizou-se uma linguagem consonante, 
conferida pelos panos de parede rebocados e pintado a branco, pelos armários e 
rodapés em madeira, e pelos lambris em manta vinílica de cor (fig. 246). Reali-
zou-se ainda o revestimento do piso e lambris das áreas de cozinha em mosaico 
hidráulico e azulejo, respetivamente. Os tetos foram uniformizados em painéis de 
Celenit224 (salas e espaços de circulação) e em gesso cartonado liso ou perfurado, 
consoante as exigências acústicas (espaços de circulação e grandes áreas sociais, 
como biblioteca, sala polivalente e refeitórios). 

Por último, salientam-se os materiais utilizados na caracterização do      
auditório: foram aplicados painéis de madeira perfurados nas paredes, e taco ao     
cutelo no pavimento, contribuindo de forma significativa para a correção acústi-
ca e enobrecimento deste espaço (fig. 247).

A construção do segundo volume da escola, onde estão alocados os espa-
ços gimnodesportivos do complexo, foi executada por recurso a uma estrutura 
mista (fig. 248). O primeiro nível do pavilhão (configurado até aos três metros de 
altura) foi edificado em betão armado, segundo uma estrutura porticada de pila-
res e vigas. Procedeu-se ainda à cobertura das áreas de apoio (balneários, sanitá-
rios e arrumos) com lajes maciças em betão armado. Sobre este primeiro nível foi 
fixada uma segunda estrutura modular em aço galvanizado, que remata a confi-
guração do volume. Este segundo nível estrutural foi maioritariamente revestido 
a placas de policarbonato, cujo grau de transparência inerente ao material garante 
a entrada de luz natural, contribuindo de forma positiva para a qualificação dos 
espaços. O piso das áreas desportivas é revestido em madeira flutuante (fig. 249). 

223 Reboco Acrílico Sobre Isolamento Térmico (RASIT) ou External Thermal Isolation Composite 
System (ETICS).
224 Painéis de isolamento natural térmico e acústico compostos por fibras de lã de madeira de abeto, 
mineralizadas e ligadas com cimento Portland de alta resistência.
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fig. 250_ sanca longitudinal pintada de preto, de onde sobressaem 
visualmente as armaduras de iluminação e de segurança, permitindo-
-se uma acessibilidade contínua aos sistemas infraestruturais. 

fig. 251_ sanca periférica pintada de preto, através da qual são visíveis 
os atravessamentos pontuais dos sistemas infraestruturais. 

fig. 253_ nas salas de aula seguiu-se a estratégia adotada nos 
corredores, utilizando-se sancas periféricas e incluindo, também, as 
infraestruturas elétricas em calhas de rodapé. 

fig. 252_ pela impossibilidade de ser aplicado teto falso nas antigas 
áreas oficinais, as infraestruturas foram alocadas em coretes 
longitudinais integradas nos planos de parede.
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As restantes áreas sanitárias e balneárias foram harmonizadas em pastilha e mar-
morite polida, aplicados, respetivamente, nas paredes e no piso.  

As instalações técnicas, redes e infraestruturas assumiram particular        
relevância no contexto destas iniciativas, suscitada pela obrigatoriedade de serem 
rigorosamente cumpridos os coeficientes estabelecidos pela mais recente legisla-
ção. 

A expressão quantitativa e a complexidade inerentes à operacionalização 
destes circuitos (elétricos, telecomunicações, AVAC, entre outros), promoveram 
desde logo um manifesto trabalho de incorporação e adaptação destes elementos 
técnicos, o que influenciou espacial e esteticamente as soluções arquitetónicas. 
Tendo em conta a constante necessidade de remodelação e atualização destes 
equipamentos, era ainda essencial que lhes fosse garantida a permanente acessi-
bilidade. De seguida, analisamos as soluções adotadas nos três casos em estudo. 

As soluções infraestruturais implementadas na escola secundária João 
Gonçalves Zarco salientam-se pela sua harmoniosa integração na conceção         
espacial, pela sobriedade dos elementos e pela constante acessibilidade. Soluções 
que, sem alienar a sua percepção, integram as infraestruturas na construção, per-
mitindo que se manifestem de uma forma cuidadosa e refletida.

Nos espaços de circulação, os sistemas foram dissimulados através de um 
plano de teto falso, em gesso cartonado, ao longo do qual foi rasgada uma sanca, 
que se configura como um negativo, de onde sobressaem apenas as armaduras de 
iluminação e de emergência. O desenho destas sancas assume fundamentalmente 
duas conformações (fig. 250 e 251), que se distinguem pela abertura do rasgo no 
centro do corredor (revelando-se a iluminação disposta diretamente na estrutu-
ra), ou lateralmente (o sistema de iluminação é incorporado no plano de gesso 
cartonado). Nas salas de aula adotou-se uma solução idêntica, privilegiando-se a 
abertura dos rasgos na periferia. As instalações elétricas foram alocadas em ca-
lhas de rodapé, que garantem a total distribuição e fácil manutenção. 

A transformação das antigas áreas de oficinas em espaços letivos implicou 
algumas estratégias mais específicas. Pela impossibilidade de ser aplicado teto 
falso (as salas possuem coberturas shed de uma faixa iluminante), e seguindo 
o mesmo pressuposto de os enquadrar arquitetonicamente e garantir a sua per-
manente acessibilidade, foi determinada a integração dos sistemas de ventilação 
e eletrificação ao longo das paredes (fig. 252). Construíram-se meias-paredes                                                                           
falsas em gesso cartonado, que funcionam como coretes longitudinais e per-
mitem integrar todas as infraestruturas, revelando-se apenas pontualmente as                 

REDES E INFRAESTRUTURAS
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fig. 256_ salienta-se a alteração cromática estabelecida nas zonas 
de contacto com o pavimento exterior, inerentes ao aumento da 
densidade do material de reforço térmico. 

fig. 255_ a preservação da imagem original dos corredores do edifício 
principal obrigaram à adoção de estratégias particulares de integração 
das infraestruturas, salientando-se a introdução do sistema de 
desenfumagem através de estruturas verticais, distribuídas de forma 
ritmada ao longo do eixo de circulação. 

fig. 258_ imagem de sanca saliente a partir do interior de uma sala 
de aula. 

fig. 257_ imagem de um corredor de distribuição, onde a saca do teto 
se posiciona ao longo do eixo central. 

fig. 254_ nas oficinas adotou-se uma solução diferente, optando-se 
por uma solução onde as infraestruturas se desenvolvem de forma 
suspensa e aparente. 
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grelhas de ventilação e as calhas de rodapé elétricas.

A única exceção de relevo surge no interior dos atuais espaços oficinais, 
cuja morfologia e destino de uso, justificaram uma solução de integração das in-
fraestruturas de forma suspensa e aparente (fig. 254). 

A integração do sistema de desenfumagem implementado no corredor 
de distribuição do edifício principal desta escola foi também alvo de uma es-
tratégia particular. Aqui, e evitando intervenções profundas no pano de parede, 
foram dispostas diversas estruturas verticais, que, de forma ritmada, asseguram 
a distribuição das infraestruturas, garantindo-se o controlo e fácil acessibilidade 
a partir do espaço de circulação comum. Estas estruturas foram ainda camufla-
das com painéis informativos, potenciando uma segunda utilização destes planos 
(fig. 255). 

A solução de reforço da inércia térmica dos edifícios assumiu duas ver-
tentes: de forma a não adulterar a expressão arquitetónica original dos volumes 
preexistentes, foi aplicado o isolamento pela face interior das paredes exteriores. 
Nos edifícios e partes construídas de novo, o reforço térmico foi aplicado pelo 
exterior, em conformidade com a sua maior eficácia. Salienta-se ainda a alteração 
cromática estabelecida nas zonas de maior risco de impacto e de contato com 
os pavimentos, correspondente a uma modificação da densidade (e portanto da 
resistência) do material (fig. 256).

A operação conduzida na escola secundária Augusto Gomes salientou-se 
por um elevado nível de transformação e manipulação do edificado preexisten-
te, condição que assentiu a uma maior liberdade na incorporação dos sistemas        
infraestruturais. 

Começamos por analisar a estratégia de alocação dos sistemas de trata-
mento de ar. Esta caracteriza-se sobretudo pela ocultação praticamente integral 
das diversas infraestruturas, tanto nos espaços exteriores como interiores. Pelo 
exterior, e tendo em conta que se procedeu à substituição das coberturas de todos 
os edifícios, o que potenciou a implementação de novas cargas, foram constru-
ídas áreas técnicas superiores (acessíveis pelo interior), dissimulando-se a pre-
sença dos equipamentos de tratamento de ar através do aumento da altura da 
platibanda e da aplicação de grelhas verticais, que limitam os perímetros técnicos.

No interior, as áreas de circulação e zonas de carácter mais público foram 
uniformizadas através de teto falso perfurado, sobre o qual foram instaladas to-
das as infraestruturas, desde cablagens a condutas de AVAC, anulando-se o seu 
impacto na conformação e caracterização dos espaços escolares (fig. 257). Nas 
salas de aula as condutas foram integradas em sancas periféricas, encerradas por 
gesso cartonado perfurado, o que desenhou uma moldura saliente ao plano cen-
tral do teto, pontuada por algumas grelhas de ventilação (fig. 258). A execução da 
globalidade dos tetos em gesso cartonado perfurado permitiu ainda garantir a ab-
sorção acústica, dando resposta aos índices estabelecidos para as diferentes áreas. 
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fig. 262_ tendo em conta a visão global de integração das 
infraestruturas, é de notar a presença singular dos tubos de queda nos 
alçados do núcleo poente da escola.  

fig. 260_ nos balneários, a tecnicidade das condutas assume um 
protagonismo formal na construção da imagem dos espaços. 

fig. 261_ as infraestruturas são unicamente acessíveis por alçapões 
instalados no plano do teto. 

fig. 259_ porta corta fogo integrada no pano de parede.

fig. 266_ por outro lado, o teto das áreas sociais é revestido em gesso 
cartonado perfurado. 

fig. 264_ os principais eixos de distribuição transversal foram 
pontuados com candeeiros suspensos. 

fig. 265_ os tetos das salas de aula são globalmente revestidos em 
placas modulares de celenit. 

fig. 263_ os tetos dos corredores de acesso às salas de aula são 
executados num esquema simétrico de celenit e gesso cartonado. 
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A maioria dos elementos do sistema de combate a incêndios encontram-
-se igualmente embutidos e perfeitamente integrados nos panos de parede, à ex-
ceção dos extintores individuais (fig. 259). 

Há, no entanto, uma área da escola que, pelo carácter de profunda dis-
paridade relativamente aos restantes espaços, é merecedora de registo. A única 
exceção de relvo surge no interior das instalações balneárias, anexas ao pavilhão 
desportivo, onde a tecnicidade das condutas assume um protagonismo formal na 
construção da imagem dos espaços (fig. 260). Aqui tornou-se opção fazer circular 
os sistemas de forma suspensa e aparente. 

Salienta-se ainda que, contrariamente ao que foi indicado pela Parque     
Escolar, a solução infraestrutural implementada nesta escola não garante a cons-
tante acessibilidade aos equipamentos, redes e caminhos de cabos, sendo unica-
mente acessíveis por alçapões acomodados nos planos dos tetos (fig. 261). Des-
taca-se de forma positiva a adoção de calhas rodapé nos diversos espaços letivos, 
que permitem o desenvolvimento do sistema elétrico, assegurando devidamente 
os níveis de segurança e manutenção requeridos.

Nesta escola, as redes e infraestruturas encontram-se perfeitamente          
integradas, definindo-se um ambiente de equilíbrio e neutralidade muito parti-
culares. Tendo em conta esta visão global de qualificação espacial e de dissimula-
ção dos requisitos técnicos, acaba por se tornar singular a presença dos tubos de     
queda nos alçados do núcleo poente da escola (fig. 262). 

A construção dos novos edifícios da escola básica de Matosinhos assegu-
rou a total integração das infraestruturas, evitando qualquer interferência com a 
imagem dos espaços e revelando uma caracterização estética convencional. 

Nos grandes espaços de circulação do edifício principal, e tal como        
descrito nas soluções anteriores, os sistemas foram maioritariamente dissimula-
dos através de planos de teto falso em gesso cartonado liso. Já nos corredores de 
acesso às salas de aula foram, também, utilizados painéis de Celenit integrados no 
gesso cartonado, num esquema simétrico, que se define pela disposição central de 
armaduras de iluminação, em contacto com módulos de Celenit e rematados la-
teralmente por gesso cartonado (fig. 263). As áreas de circulação, nomeadamente 
as zonas contíguas às escadas de acesso, foram ainda pontuadas com alguns can-
deeiros suspensos (fig. 264).

O revestimento dos tetos das salas de aula foi globalmente executado    
módulos do mesmo material, sendo apenas rematado por uma faixa periférica 
em gesso cartonado (fig. 265). Este revestimento, para além de ocultar integral-
mente os circuitos infraestruturais, garante ainda a correção térmica e acústica 
dos espaços letivos. Nas restantes áreas de trabalho (secretaria e administração), 
grandes zonas sociais (sala polivalente, refeitórios), espaços da biblioteca, sala de 
professores e unidade de ensino especializado utilizou-se gesso cartonado perfu-
rado, uniformizando-se a sua expressão estética (fig. 266). 



208

fig. 271_ posteriormente foram instalados painéis verticais fixos.

fig. 267_ as redes infraestruturais foram incluídas e ocultadas no plano 
de armários disposto no interior das salas de aula. 

fig. 270_ numa primeira fase, foram aplicadas telas protetoras nos vãos 
das salas voltadas a sul e poente. 

fig. 268_ os equipamentos de tratamento de ar alocados na cobertura 
do edifício letivo são visíveis do espaço público. 

fig. 269_ a rápida degradação dos estores exteriores obrigou à 
redefinição do sistema de sombreamento. 
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As condutas do sistema de tratamento de ar desenrolam-se maioritaria-
mente no vazio compreendido entre a estrutura do edifício e o teto falso. Estas 
circulam, ainda, sob o plano de cacifos presente nos corredores de acesso às sa-
las de aula, garantindo-se assim a sua distribuição para a totalidade dos espaços      
letivos. No interior das salas a sua presença é dissimulada por um painel de con-
traplacado de bétula perfurado, que se integra na expressão do restante plano de 
armários (fig. 267). Já no exterior, não foi definida qualquer tipo de estratégia 
de enquadramento dos equipamentos de tratamento de ar. Posicionados na co-
bertura do edifício principal, estes são francamente visíveis do espaço público 
circundante, sobretudo na cota mais elevada da rua Augusto Gomes (fig. 268).  

Ao contrário dos projetos descritos anteriormente, os sistemas de aqueci-
mento (por radiadores dispostos nas paredes) encontram-se visíveis, sendo uns 
dos únicos elementos que se afirmam mais decisivamente na caracterização dos 
espaços interiores. Tendo em conta as estratégias de alocação infraestrutural ado-
tadas, salienta-se ainda a dificuldade em garantir a permanente acessibilidade a 
estes equipamentos, unicamente alcançáveis por alguns alçapões incluídos nos 
tetos dos diferentes espaços.

Os panos de vidro de expressivas dimensões presentes nos diferentes        
alçados desta escola, têm motivado alguns problemas de sombreamento, alvos 
de sucessivas manobras, que auxiliem na diminuição da incidência solar, espe-
cialmente a sul e poente. A totalidade dos vãos era inicialmente protegida por 
estores exteriores em tela de poliéster, mas a degradação dos mesmos conduziu à 
redefinição deste sistema (fig 269). “Numa primeira fase tentou-se a instalação de 
telas protetoras nos vãos de muitas das salas de aula.”225 (fig. 270). Posteriormente 
foram fixadas um conjunto de lâminas metálicas, elementos que se afirmam nos 
alçados do edifício e que, de certa forma, vieram reconfigurar a leitura da imagem 
exterior da escola (fig. 271).  

225 PINTO, António Correia. In VIEIRA, André Borges – “A EB de Matosinhos é uma escola nova, 
mas já a precisar de obras”. (p. 1).
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5.5 EXPRESSÃO
// A COR NO AMBIENTE ESCOLAR 

// DEFINIÇÃO DE IDENTIDADE 

ARQUITETÓNICA
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“Sem deixar de incorporar um claro desígnio de trans-
formação, de contemporaneidade e de inovação, a arquitetura 
incorporou um sentido de responsabilidade e de adequação no 
qual o protagonismo da imagem e o valor simbólico se mani-
festam com sensatez e equilíbrio.”226 

226 SANTOS, André – “Similaridades e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque escolar: 
programa promovido pela Parque Escolar, E.P.E no norte de Portugal (2007-2011)”. (p. 725).

A expressão arquitetónica surge como consequência de vários fatores     
determinantes, revelando-se uma síntese de diferentes opções projetuais. É o      
reflexo de condicionantes inerentes ao contexto urbano, morfologia dos recintos 
de implantação, definição do conjunto edificado, sistemas estruturais, organiza-
ção programática e à introdução dos esquemas infraestruturais. É o resultado de 
uma estratégia de resposta a todos estes fatores, tidos em conta na construção dos 
edifícios escolares, e é sobretudo uma consequência do carácter do autor. 

Era imperativo proceder-se à renovação da imagem das escolas, redignifi-
cando-se o seu valor institucional perante a comunidade, e potenciando a cons-
trução de novos ambientes escolares mais agradáveis, capazes e apelativos. 
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fig. 273_ privilegiaram-se os tons de branco, cinza e azuis, em 
harmonia com as cores do granito, do mármore e dos mosaicos 
reabilitados. 

fig. 272_ a estratégia de reabilitação da escola secundária João 
Gonçalves Zarco recorreu a uma paleta cromática que se articulasse 
com as cores e texturas dos materiais originais. 

fig. 275_ os pátios são revestidos a tijolo maciço amarelo, potenciando 
um uso mais lúdico e informal destes espaços. 

fig. 274_ o tijolo maciço assume-se como verdadeiro protagonista na 
definição e uniformização da imagem exterior do conjunto edificado 
da escola secundária Augusto Gomes. 
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Os projetos de transformação e ampliação das escolas em estudo incluem 
alterações à imagem dos ambientes escolares interiores, através do revestimento 
das diferentes superfícies com cores e texturas diferentes. A introdução da cor 
em ambiente escolar pode ultrapassar o desígnio estético, potenciando novos           
ambientes e a apoiando a caracterização de áreas específicas, inerentes à organi-
zação espaço-funcional de cada equipamento escolar.

De seguida, analisamos novamente as três escolas objeto de estudo deste 
trabalho, salientando exemplos onde a introdução da cor foi pensada como uma 
ferramenta clara de orientação espacial e de categorização programática. 

O projeto de intervenção na escola secundária João Gonçalves Zarco 
preconizou uma solução onde a cor dos materiais reforçou a harmonia entre dois 
tempos diferentes de construção. 

Perante um conjunto edificado marcado pela conservação e reabilitação 
dos edifícios originais, recorreu-se a uma paleta cromática que se articulasse com 
as cores e texturas dos revestimentos preexistentes (fig. 272). O granito, o már-
more e os mosaicos reabilitados foram harmonizados com o branco, os tons de 
cinza e os azuis. Nesta escola, a cor não desempenha um papel de categorização 
e especificação de partes diferentes de um todo espacialmente homogéneo. Pelo 
contrário, a neutralidade dos tons escolhidos reforçou a coesão e equilíbrio da 
solução final. A introdução da cor foi, assim, utilizada como um dos meios de 
articulação e harmonização do novo e do antigo na mesma narrativa. 

A escola secundária Augusto Gomes destaca-se pela significativa utiliza-
ção de diversos materiais com diferentes texturas e variações cromáticas. Contu-
do, é facilmente reconhecível o princípio que conduziu a sua definição, fazendo 
corresponder diferentes cores a núcleos programáticos específicos. 

Tal como descrito anteriormente, o tijolo maciço é assumido como o ma-
terial protagonista na definição e uniformização da nova imagem exterior desta 
escola, adotando duas cores principais: a cor natural (terracota) e o amarelo. Estas 
duas cores caracterizam dois ambientes diferentes, e estabelecem diálogos espe-
cíficos com o exterior. O terracota uniformiza todos os alçados da escola, unifor-
mizando o perímetro mais exposto do edifício e assegurando a sua inserção na 
paisagem urbana, de forma equilibrada e consensual (fig. 274). Por outro lado, o 
amarelo determina a imagem dos pátios rasgados no volume, contribuindo de 
forma significativa para ampliar visualmente estas zonas (que de outra forma po-
deriam parecer mais encerradas) e potenciar um carácter mais lúdico e alegre, 
propício a usos informais (fig. 275).  

 

A COR NO AMBIENTE ESCOLAR
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fig. 277_ para a ala poente, dedicada às ciências e tecnologias, foram 
utilizados azulejos de cor verde.

fig. 276_ o núcleo sul, destinado às artes visuais, foi revestido em tons 
de azul claro. 

fig. 282_ destaca-se o tratamento cromático preconizado no eixo de 
ligação entre a loja do aluno e o acesso à biblioteca (faixa laranja).

fig. 281_ a cor bege diferencia as áreas letivas do 2º e 3º ciclos. 

fig. 280_ a unidade de ensino especializado é identificada pela cor 
azul.

fig. 279_ estas quatro cores são também utilizadas para revestir o 
piso dos nichos de entrada nos espaços letivos, contaminando-se o 
corredor de distribuição com as cores que dominam o interior. 

fig. 278_ o amarelo, o laranja, o roxo e o verde identificam as salas do 
ensino pré-primário e do primeiro ciclo. 
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Observando os espaços interiores, constata-se que o revestimento das áre-
as de circulação é protagonizado pelo azulejo. Aqui foi determinado que a cada 
ala do edifício era correspondido um núcleo programático e, consequentemente, 
uma cor, com a qual foram materializadas as paredes (e numerados os cacifos, 
nos núcleos letivos). Nas alas norte e nascente, de vocação pública e informal 
(núcleo de secretariado, administrativo e núcleo social), utilizaram-se azulejos 
terracota e azul escuro, contaminando-se as áreas de circulação interior com a cor 
que domina o exterior. Para a ala sul, núcleo letivo de artes visuais, escolheu-se 
o azul claro (fig. 276). Já na ala poente, de ciências e tecnologias, predomina o 
verde (fig. 277). 

A opção de atribuir cores diferentes a áreas espaço-funcionais distintas 
assume-se, assim, como uma característica qualitativamente determinante na 
criação de ambientes específicos e na construção do valor imagético dos dife-
rentes núcleos, contribuindo ainda de forma positiva como referenciação para os 
utilizadores. 

Na escola básica de Matosinhos, a introdução da cor assume-se igual-
mente como um fator preponderante na identificação espaço-funcional do        
edifício principal. 

Caracterizado por um sentido de harmonia e homogeneidade, tanto na 
conformação como na caracterização dos diferentes espaços, o revestimento do 
pavimento assume, então, um papel importante na construção da identidade par-
ticular de cada zona escolar. Foram nomeados apenas dois materiais para cobrir 
a globalidade dos pisos: a marmorite polida e o vinílico compacto flexível. Este 
segundo, em contraste com a uniformidade da marmorite, dispõe de um conjun-
to de cores, que revestem tanto os nichos de entrada como o interior dos espaços, 
de acordo com a função programática que desempenham. No piso de entrada, o 
laranja, o verde, o roxo e o amarelo identificam as salas do ensino pré-primário e 
primeiro ciclo (fig. 278 e 279), assim como o azul representa a unidade de ensino 
especializado (fig. 280). No piso superior, as salas do 2º e 3º ciclos são diferencia-
das com a cor bege (fig. 281). O cinzento identifica todas as salas laboratoriais e 
tecnológicas e as áreas de trabalho. Destaca-se, ainda, o tratamento que é dado 
à zona de acesso à biblioteca e à loja do aluno, onde foi materializada uma faixa 
laranja, que se desenrola desde o balcão da loja até à entrada da biblioteca, es-
tabelecendo a comunicação visual entre estas duas áreas singulares da vivência 
escolar (fig. 282). 

Tendo em conta a uniformidade espacial de todos os pisos desta escola, 
esta estratégia desempenha positivamente a missão de orientar e comunicar, de 
forma simples e intuitiva, a função programática das diversas áreas escolares. 
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fig. 283_ frente urbana da escola secundária João Gonçalves Zarco, definida pelo alinhamento do edifício principal com o volume desportivo.  

fig. 284_ todo o restante perímetro contribui de forma tímida na afirmação institucional da escola.
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A imagem das escolas, e a expressão arquitetónica que hoje promovem 
na paisagem urbana, é o culminar de um conjunto de estratégias que alteraram 
decisivamente a sua caracterização original. Quase como uma síntese que, ultra-
passando a dimensão formal do equipamento, é o resultado de um percurso que, 
partindo do contexto existente, incorpora novas estruturas, novos componentes 
materiais e infraestruturais, até desenhar a imagem final. 

As três escolas que hoje servem a educação e instrução no centro de       
Matosinhos possuem uma nova identidade, com maior ou menor continuidade 
com a expressão original, mas seguramente diferente.  

A solução final da escola secundária João Gonçalves Zarco articula de 
forma consistente os dois tempos de construção. Foram reabilitados os quatro 
edifícios existentes, de acordo com a sua imagem original, e construídos dois    
volumes de raiz, estabelecendo-se um conjunto coerente e harmonioso.

 “A imagem do conjunto que resultará da solução pretende-se que expres-
se a ideia de uma articulação equilibrada de diferentes volumes, construídos em 
tempos e com objectivos distintos, que se pretendem claramente identificados,                               
coexistindo pacifica e harmoniosamente, o novo e o antigo, à semelhança do pro-
cesso que conhecemos de construção da cidade actual.”227 De facto, apesar de os 
edifícios que compõe este espaço escolar se expressarem individualmente, esta 
operação instituiu um sentido de unidade e coexistência harmoniosa muito par-
ticulares, salvaguardo as características determinantes da tipologia original. 

A frente urbana da escola é essencialmente definida pelo alinhamento do 
edifício principal com o volume desportivo, que de forma contígua se dispõem 
sobre a avenida Villagarcia de Arosa (fig. 283). A imagem do primeiro edifício 
destaca-se pela uniformidade e pela métrica compositiva dos vãos, tendo no mo-
mento da entrada o seu ponto de maior destaque (instalada na quebra do volume 
e reforçada pelo tratamento pétreo do pano que remata o corpo a nascente). A 
austeridade deste edifício constitui uma barreira para o interior do recinto es-
colar, reprimindo a perceção pública da totalidade do complexo e dos restantes 
edifícios no interior do recinto. O restante perímetro do terreno acaba por ser 
irrelevante para a afirmação institucional da escola, tanto pelo afastamento dos 
restantes edifícios, como pelo seu menor impacto formal (fig. 284).

A intervenção procurou neutralizar a dispersão dos restantes volumes, 
aglutinando as diferentes partes num organismo único e promovendo uma ex-
pressão formal de integração de todos os momentos construídos. 

DEFINIÇÃO DA IDENTIDADE

227 PRATA, Carlos – Parque Escolar E.P.E.. Escola secundária João Gonçalves Zarco. Projecto de 
execução. Memória descritiva. (p. 4).  
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fig. 285_ integração do edifício da escola secundária Augusto Gomes no edificado envolvente. 

fig. 286_ a identidade exterior desta escola caracteriza-se por um edifício uno e compacto, em contraste com a pluralidade de ambientes singulares 
promovida no interior. 
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Enquanto que a imagem do edifício principal permaneceu inalterada, os 
volumes oficinais foram atualizados, reconduzindo-se e aproximando-se a sua 
expressão arquitetónica, do tempo de conceção das novas construções (edifício 
central e laboratórios). A subtileza da solução adquiriu ainda alguns rasgos de 
contemporaneidade, que se expressam naturalmente na redefinição dos sistemas 
de circulação e na conformação das coberturas da zona de esplanada e do campo 
exterior coberto com estrutura metálica.

Da análise do conjunto prevalece um sentido de equilíbrio morfológico e 
imagético, sendo que a atualização da identidade da escola foi instituída por um 
sentido de unidade, no qual coexistem os edifícios dos dois tempos de constru-
ção.

Com esta operação, a imagem da escola secundária Augusto Gomes 
foi intrinsecamente alterada, proporcionando um resultado que lhe atribui uma 
nova identidade contemporânea (fig. 285). Esta intervenção compreendeu a total 
alteração tanto dos espaços interiores como exteriores, desvinculando-se de for-
ma integral da configuração original. Efetivamente, o processo de transformação 
e ampliação realizado nos três volumes preservados, determinaram uma profun-
da alteração tanto morfológica, como tipológica, compositiva e, naturalmente, 
imagética, afirmando-se como um momento único de conceção. 

A identidade desta escola caracteriza-se por um edifício uno, onde se afir-
ma uma pluralidade de materiais, texturas e cores na conformação do volume 
e, particularmente, na materialização dos seus espaços interiores. A quantidade 
expressiva de soluções plásticas foi harmonizada exteriormente pelo sentido de 
unidade preconizado pela aplicação do tijolo à vista (fig. 286), confrontando-se 
com a espacialidade interior, onde foi promovida a criação de identidades especí-
ficas e ambientes singulares para cada núcleo escolar. 

“Houve que combinar a vertente plástica, o lazer, o desporto, a cultura, o 
associativismo, a investigação, a aventura, a diversidade, no sentido de formar o 
homem que dela desfruta, o cidadão.”228 É, portanto, um projeto que representa a 
definição de uma nova identidade, fundamentada na gestão da diversidade.

A opção projetual para a nova escola básica de Matosinhos resultou na 
transformação integral da imagem exterior desta escola. Construi-se um novo 
centro escolar de raiz, com uma nova implantação, estrutura, organização e ima-
gem. Afirmou-se o seu protagonismo público e responsabilidade para com a pai-
sagem urbana da rua Augusto Gomes, procedendo-se, inclusivamente, à abertura 
de um novo arruamento de ligação ao centro cívico de Matosinhos.  

228 LACERDA, Rui – Escola secundária Augusto Gomes. Memória descritiva. (p. 3).    
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fig. 287_ o novo edifício da escola básica de Matosinhos transparece um enorme sentido de rigor, racionalidade e clareza. 

fig. 288_ a geometria dos volumes das áreas desportivas contribuem igualmente para a definição da nova identidade arquitetónica da escola.
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Esta escola define-se agora por dois edifícios, cuja essência dominante se 
rege por um princípio de extremo rigor, racionalidade e clareza, evidente tanto 
na conformação dos espaços interiores como na expressão arquitetónica exte-
rior. Destacam-se os alçados fortemente geometrizados, onde transparecem os 
alinhamentos estruturais, rematados por grandes vãos envidraçados (fig. 287). 
Esta racionalidade estende-se, ainda, à seleção dos materiais interiores, procu-
rando-se harmonizar a escolha tanto das cores como das texturas dos mesmos. 
A espacialidade interior foi por fim complementada pela abertura ao exterior, 
configurando-se a ambiência interior no encontro com a paisagem dos pátios, das 
áreas verdes e da envolvente urbana. 

Assim, perante a demolição integral do edifício original e a consequente 
desvinculação da imagem existente, assistimos a um processo de total rejuve-
nescimento e atualização desta escola, e de consecutiva definição de uma nova 
identidade arquitetónica.
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fig. 289_ imagem exterior da escola secundária João Gonçalves Zarco.  
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 “Da Escola fica-nos sempre um sentimento nostálgico, 
as nossas cumplicidades criadas, um direito de propriedade, 
que nos levam sempre a assumir: “A MINHA ESCOLA”. Que 
esta nova Escola contribua para esse sentimento.”229 

229 LACERDA, Rui – Escola secundária Augusto Gomes. Memória descritiva. (p. 3). 

A vontade de transformar e modernizar a rede de escolas de Matosinhos 
foi invocada pela necessidade de se corresponder à evolução das metodologias de 
ensino-aprendizagem e de se adaptar as escolas existentes aos novos requisitos 
educativos, tecnológicos, construtivos e legislativos. A arquitetura foi convocada 
a participar na renovação do ambiente formativo e pedagógico, reconstruindo 
edifícios escolares mais adequados, na promoção de novas oportunidades e de 
uma oferta educativa e cultural de qualidade.

Este trabalho tomou como objeto de estudo as operações de transforma-
ção escolar conduzidas em Matosinhos, concelho do distrito do Porto, da região 
do norte de Portugal. Nas últimas décadas, três escolas foram intervencionadas 
no centro desta cidade. Durante este processo, foram dotadas de novos espaços 
proporcionadores de novas valências, gerando-se novas interações entre a comu-
nidade e as escolas, que reafirmaram estes edifícios como equipamentos públicos, 
centrais no desenvolvimento educacional, cultural e desportivo da comunidade. 

Estabelecemos uma ponte entre passado e presente, num percurso que 
partiu da análise da evolução urbana de Matosinhos desde o século X, exami-   
nando depois o progresso da área nascente e o consequente processo de edificação 
das três escolas originais. Finalmente, incidimos nas operações de transformação 
contemporâneas, que instituíram os espaços escolares hoje em funcionamento.

Considerou-se, portanto, imprescindível o estudo e conhecimento dos 
edifícios originais e do contexto histórico em que estes se inseriram, para a     
compreensão do processo de modernização das escolas. 

De facto, houve a vontade de estudar a evolução de três escolas de refe-
rência na cultura e instrução do centro da cidade, já que sempre se caracteri-
zaram por uma expressão arquitetónica francamente distinta, à imagem de três 
tipologias específicas, que foram pensadas para acolher três modelos de ensino 
singulares. Esta pluralidade de pontos de partida estabeleceu um mote suficien-
temente versátil e pertinente para o desenvolvimento deste trabalho, justificando 
a pesquisa bibliográfica de diferentes momentos da arquitetura escolar do século 
XX e potenciando, ainda, a análise de um conjunto heterogéneo de soluções.
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fig. 290_ imagem exterior da escola secundária Augusto Gomes. 
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6.1.  SOBRE OS NOVOS DESAFIOS COLOCADOS ÀS ESCOLAS

O ambicioso desafio de intervir nos diversos estabelecimentos de ensino 
concelhios, para além de atender ao manifesto estado de degradação então reve-
lado pelas escolas, esteve intrinsecamente relacionado com problemas de obso-
lescência e desadequação funcional, resultado da alteração das condições iniciais 
de utilização dos equipamentos e da própria evolução dos padrões e modelos pe-
dagógicos aplicados. Salientamos as exigências impostas pelo crescimento demo-
gráfico, pela valorização dos programas coletivos e abertura à comunidade, e pela 
adaptação aos novos diplomas legais com implicação técnica e infraestrutural.

CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO

Este foi um dos fatores determinantes neste processo. O aumento                    
demográfico do concelho de Matosinhos levou à construção de novos equipa-
mentos e à transformação e ampliação de escolas existentes, implicando a re-
estruturação mais ou menos significativa da organização programática original.   
Todas as intervenções de modernização objeto de estudo deste trabalho integra-
ram esta componente de extensão da área construída.

VALORIZAÇÃO DOS PROGRAMAS COLETIVOS E ABERTURA À COMUNIDADE

O edifício escolar deve hoje ser lido como um equipamento coletivo, que 
prima pela abertura à comunidade, criando condições de utilização de determi-
nadas valências específicas em horário pós-letivo. Este paradigma promoveu a 
construção de novas áreas desportivas e a abertura das bibliotecas, auditórios e 
salas polivalentes para iniciativas diversas, como colóquios, exposições, espetá-
culos de teatro, dança e cinema. Neste sentido, tornou-se fundamental assegu-
rar a inteligibilidade desta determinação na conceção arquitetónica dos espaços,         
fomentando-se a introdução dos programas coletivos em zonas de contacto       
privilegiado com o espaço público (próximas do átrio principal da escola ou das 
demais entradas secundárias) ou em volumes independentes, implantados junto 
aos limites do recinto. Salienta-se a escola secundária Augusto Gomes, onde a    
posição do pavilhão desportivo e da sala multiusos (satélite do primeiro) garan-
tem a desejada autonomia funcional e de acessos, assim como a sala polivalente e 
o auditório, introduzidas na contiguidade do foyer da escola. 
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DIPLOMAS LEGAIS

As operações de transformação dos edifícios escolares foram fulcrais na 
melhoria das condições de habitabilidade, segurança e acessibilidade das escolas, 
adequando estes equipamentos às normas legais e padrões técnicos em vigor. Era 
imperativo que as soluções arquitetónicas garantissem a absoluta acessibilidade 
aos diferentes espaços, reflexo do desejo de integração de todos os utilizadores e 
da tomada de consciência da necessidade de fomentar uma educação igualitária 
e inclusiva, fundamental ao desenvolvimento equilibrado das crianças e jovens. 
Consideraram-se, ainda, os atuais parâmetros de isolamento térmico e acústico 
recomendado para as construções escolares, assim como as normas estabelecidas 
para o tratamento da qualidade do ar, conforto lumínico, recolha e eliminação 
dos resíduos e eficiência energética. Trata-se de um tema que requer uma con-
creta aproximação a um conjunto de requisitos técnicos e legais, muito embora o 
presente trabalho não tenha como objetivo este direcionamento. 

6.2.  SOBRE OS OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

As três operações de transformação escolar conduzidas no centro de      
Matosinhos tiveram por base princípios e pressupostos desenhados por dois 
programas de intervenção: o Programa de Modernização das Escolas do Ensino 
Secundário, implementado pela Parque Escolar, e o Programa de Requalificação 
e Ampliação do Parque Escolar, dirigido pela Câmara Municipal de Matosinhos. 

Os objetivos estavam claramente delineados, perseguindo-se um ideal de 
modernização dos equipamentos e promoção dos novos modelos da educação 
e pedagogia, em resposta às necessidades concretas da comunidade escolar. De 
facto, acreditamos que a leitura realizada neste trabalho permitiu reconhecer que 
a existência de uma matriz, e de conceitos específicos a serem implementados em 
todas as iniciativas, não reprimiu a afirmação da identidade arquitetónica de cada 
escola. Os projetos de transformação foram idealizados tendo em conta tanto 
as linhas orientadoras estabelecidas como a aspiração individual, validando-se a 
intenção de criação de um tipo de escola230 e não de uma escola tipo. 

A análise dos casos de estudo baseou-se na identificação das várias estra-
tégias de resposta aos desafios colocados à escola atual. Selecionaram-se cinco 
critérios principais – o lugar, o espaço escolar, o valor patrimonial, as infra-
estruturas e a expressão arquitetónica –, que construíram uma estrutura de                                                                                                                  
observação suficientemente abrangente para conseguir examinar de forma trans-
versal as diferentes estratégias desenvolvidas pelos arquitetos. Tornou-se cla-
ro que a diversidade de opções conceptuais ultrapassou a dimensão imagética,         

230 PARQUE ESCOLAR, E.P.E. – Relatório e Contas. 2010. (p. 20)
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imagética, revelando-se igualmente na forma como se interpretou o valor das 
preexistências, como se definiu a relação com o contexto urbano, o esquema de 
ocupação do lote, a disposição das diferentes áreas programáticas, a adaptação 
às exigências regulamentares, bem como na escolha das técnicas construtivas e 
materiais de acabamento.

Assim, apesar do universo de estudo ser exclusivamente centrado no      
centro da cidade de Matosinhos, tornou-se claro que, neste processo, a arquitetu-
ra foi além da materialização dos programas, testemunhando-se uma multiplici-
dade de soluções possíveis de serem adotadas na modernização de escolas.

O LUGAR

Tendo em conta o sentido de responsabilidade inerente à posição do equi-
pamento escolar na cidade e à morfologia global por este assumida, este foi um 
tema que teve particular relevância no decorrer deste trabalho. 

Analisando a estratégia de inserção urbana instituída em cada uma das 
escolas, conseguimos medir a forma como estas mantiveram ou reafirmaram o 
seu valor institucional perante o contexto social e urbano. Estudou-se, ainda, as 
soluções de (re)ordenação dos recintos escolares, determinantes na organização 
espaço-funcional das diferentes áreas programáticas e na expressão arquitetónica 
interior e exterior dos edifícios. As abordagens preconizadas nos esquemas de 
implantação das escolas revelaram uma absoluta reação à condição de disper-
são preexistente, sendo agora valorizada a constituição de um edifício uno. Neste 
sentido foram adotados dois modelos, que se sintetizam na aglutinação de corpos 
novos e preexistentes, como se constatou nas escolas secundárias João Gonçalves 
Zarco e Augusto Gomes, ou pela total reunião em apenas dois volumes, como 
verificado na escola básica de Matosinhos. 

O ESPAÇO ESCOLAR

A reorganização espaço-funcional das escolas está intrinsecamente rela-
cionada com as diretrizes estipuladas pelos Programas de modernização e pela 
nova visão de abertura do equipamento escolar à comunidade. 

Tendo por base a análise das três escolas em estudo, salienta-se a adoção de 
uma organização espacial com base na disposição sequencial dos diversos núcleos 
programáticos, definindo-se, por norma, uma hierarquização funcional que parte 
de uma área de vocação e acesso público (receção, secretariado e administração) 
e se aproxima gradualmente das zonas mais restritas de aprendizagem formal 
(aulas normais, de artes, ciências e tecnologias). Deu-se particular significado à 
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conexão com os espaços sociais e de aprendizagem informal, afirmando-se a in-
tegração da learning street (nas escolas secundárias), da sala polivalente, do au-
ditório e, ainda, da biblioteca, que sobressai como espaço ímpar no coração das 
escolas. Foram incorporadas novas salas multifuncionais, que pela sua dimen-
são e geometria potenciam a prática de diversos tipos de aulas, acompanhando a 
constante metamorfose das dinâmicas escolares e a vontade de estimular a execu-
ção flexível de múltiplas atividades (como a sala de dança e o pavilhão multiusos 
criados na escola secundária Augusto Gomes). 

Debruçando-nos sobre os esquemas de circulação e acessibilidades, é 
de realçar que a adaptação dos espaços escolares a utilizadores com mobilidade                                                                                         
reduzida, garantiu não só a total acessibilidade e integração de todos os elementos 
da comunidade escolar, como ainda favoreceu a criação de relações mais fluidas 
entre as diferentes áreas escolares. Destaca-se, por exemplo, a escola secundá-
ria João Gonçalves Zarco, onde o desenvolvimento da learning street num plano                                                     
suavemente inclinado, garantiu não só a união entre as cotas do piso inferior 
do volume principal e do volume social, como potenciou uma deslocação                                                                                                                          
harmoniosa pelas várias zonas escolares alocadas no centro do lote (núcleo social, 
laboratorial e oficinal).

O VALOR PATRIMONIAL

Perante um conjunto edificado preexistente caracterizado pela essência 
organizadora das tipologias originais, foram empreendidas três abordagens assu-
midamente diferentes. Na escola secundária João Gonçalves Zarco, assistimos a 
uma intervenção que preservou grande parte das características tipológicas ini-
ciais, garantindo-se, por isso, a inteligibilidade dos edifícios preexistentes. Por ou-
tro lado, na escola secundária Augusto Gomes, ainda que tenha sido contemplada 
a conservação de parte de três volumes, as operações de ampliação e reabilitação 
dos mesmo redefiniu-os enquanto edifícios contemporâneos, afirmando-se um 
resultado que dilui a identificação dos modelos originais. 

A intervenção efetuada na escola básica de Matosinhos distanciou-se das 
anteriores, considerando a total demolição do conjunto edificado preexistente e 
procedendo à construção de dois volumes de raiz. Motivados por esta circuns-
tância, aproveitamos para refletir sobre a seguinte questão: será que teria sido 
efetivamente pertinente preservar a identidade do património existente? Parece-
-nos oportuno recordar um dos pensamentos de Gonçalo Canto Moniz, que nos 
diz “…se não garantirmos o essencial, talvez seja melhor deixar a obra morrer.”231

Neste caso, e compreendendo a inevitabilidade de alterar significativa-
mente a configuração anteriormente estabelecida, acreditamos que o sentido 

231 MONIZ, Gonçalo Canto – “A construção do programa liceal: arquitectura, política e ensino”. In 
Revista Arquitectura 21, número 4. (p. 35)
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de demolição empregue, foi conduzido de forma a otimizar uma transformação 
mais assertiva e eficaz das qualidades espaço-funcionais, dos materiais e do siste-
ma construtivo desta escola, potenciando a expressão arquitetónica final.

AS INFRAESTRUTURAS

Um dos principais componentes inerentes à modernização dos edifícios 
escolares prendia-se com a adaptação dos mesmos à mais recente regulamenta-
ção térmica, acústica e energética, bem como relativa à qualidade do ar, acessibili-
dades e segurança. De facto, a integração das redes infraestruturais na arquitetura 
dos espaços constituiu um dos grandes desafios destas operações, salientando-
-se que nas três intervenções se assiste ao desejo de minimizar o impacto das              
infraestruturas optando-se por soluções que as ocultam, de forma mais ou menos 
harmoniosa.  

A escolha dos materiais e sistemas construtivos foi da inteira responsabi-
lidade dos autores dos projetos, que assim promoveram de forma mais coerente 
a imagem que pretendiam.

A EXPRESSÃO ARQUITETÓNICA

A expressão arquitetónica figura-se com a síntese de todas as decisões de 
projeto.

A referência ao uso da cor nos ambientes escolares verificou o impacto    
positivo desta ação na vivência quotidiana das escolas, contribuindo de forma 
eficaz para o melhoramento das condições de utilização das áreas escolares. 

Por último, e independentemente da intenção de ser afirmada ou não uma 
nova identidade arquitetónica, acreditamos que a conceção dos exemplares em 
estudo distingue-se por um sentido de sobriedade, racionalidade e rigor, tanto 
construtivo como compositivo. A arquitetura incorporou um claro propósito de 
transformar, atualizar e inovar o parque escolar concelhio, preconizando imagens 
de manifesta sensatez e equilíbrio. 
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fig. 291_ imagem exterior do recreio coberto da escola básica de Matosinhos.  
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6.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Da análise desenvolvida neste trabalho emergiu a consciência dos esforços 
reunidos no sentido de instituir um novo tipo de escola, reinventando e atuali-
zando os espaços de ensino e aprendizagem, em conformidade com as novas prá-
ticas e métodos pedagógicos. Redignificou-se a instituição escolar no centro de                                                                                                                                               
Matosinhos, tanto na caracterização dos seus espaços interiores como na                   
conformação e projeção da sua identidade perante a paisagem urbana da cida-
de. A arquitetura respondeu às necessidades específicas de cada um dos casos de 
estudo, convocando a individualidade e energia de cada escola, sem esquecer o 
compromisso de executar os objetivos e estratégias definidos nos Programas de 
intervenção. A cada um dos autores coube a missão de avaliar o conjunto edifi-
cado preexistente, hierarquizar o programa e definir o projeto de intervenção, 
acentuando-se o sentido de individualidade em cada um dos edifícios escolares. 

Durante a elaboração deste estudo, ressaltou a dificuldade em assegurar 
parte das informações e dados caracterizadores da escola básica de Matosinhos. 
O facto de a transformação deste equipamento não ter sido integrada num pro-
grama nacional, que pelo seu mediatismo e impacto global potenciou o total       
registo e documentação dos processos de intervenção e consequente avaliação, 
dificultou o acesso a alguns dados, principalmente documentação e referências 
ao projeto original. As publicações sobre os casos de estudo são igualmente escas-
sas, bem como os artigos que oferecem uma visão global do atual parque escolar 
de Matosinhos.

As operações de transformação de edifícios públicos são muitas vezes 
processos que não reúnem o consenso entre projetistas, técnicos, administração 
pública e utilizadores. No caso dos equipamentos escolares este aspeto é particu-
larmente relevante, pelo impacto que a sua presença tem na cidade e pelo papel 
central que desempenham na instrução das novas gerações e no desenvolvimento 
da cultura e identidade comunitária. O processo documentado ao longo desta 
longa exploração é, também, parte integrante de um momento singular da histó-
ria do ensino e da arquitetura escolar nacional, que assinalou uma oportunidade 
inédita de inverter o anterior estado de obsolescência da rede de escolas públicas, 
reunindo-se esforços na construção de uma estratégia global de transformação e 
criação de um parque escolar mais capaz e qualificado. Apesar da situação atual, 
acreditamos que estes esforços devem agora ser, de facto, canalizados na cria-
ção de ferramentas de prevenção e manutenção, assegurando que as exigências        
técnicas e os modelos pedagógicos estão a ser postos em prática, da melhor e mais 
eficiente forma possível, credibilizando estas operações junto da população.

À arquitetura, para além de modernizar os espaços e de ampliar as suas 
valências funcionais, respondendo aos aspetos técnicos e regulamentares esti-
pulados, coube a missão de reinventar globalmente os equipamentos escolares, 
transformando-os em edifícios contemporâneos, que se afirmam no tempo atual 
como obras singulares. A arquitetura afirmou e requalificou a instituição pública 
escolar, de forma responsável e criteriosa.
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“Esta escola era um sonho que perseguíamos há muitos anos. Está aí 
ao serviço de todos.”232 

232 PINTO, Guilherme. In CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS – “Inaugurada a maior 
escola do País”.
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fig. 31_ vivenda Adriano Luças, Matosinhos. (s/data).  
- SOUSA, Manuel T. Rodrigues; GALEGO, Belmiro Esteves – Matosinhos: Fo-
tomonografia Toponímica. Matosinhos: Câmara Municipal de Matosinhos, 2015. 
(p. 29).

fig. 32_ palacete Costa Braga – casa da Juventude de Matosinhos, Matosinhos, 
2019. 
- Fotografia do autor.

fig. 33_ ambiente interior da casa da Juventude de Matosinhos, Matosinhos, 2019. 
- Fotografia do autor.
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fig. 34_ vista aérea de Matosinhos – Leça 6, Matosinhos, 1974. 
- FREITAS, Américo de Castro. [Consult. 04-06-2019]. Disponível WWW: 
<URL: http://matosinhosantigo.blogspot.com/2009/08/vista-aerea-de-matosi-
nhos-leca6.html>.

fig. 35_ bairro do Tarrafal, Matosinhos, 2019. 
- Fotografia do autor.

fig. 36_ bairro de Alvalade, Lisboa, 2018. 
- CAMACHO, Arlindo [Consult. 04-06-2019]. Disponível WWW: <URL: ht-
tps://www.timeout.pt/lisboa/pt/coisas-para-fazer/o-melhor-de-alvalade>.

fig. 37_ palacete Visconde de Trevões, Matosinhos. (s/data). 
- Fotografia cedida pelo Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Matosi-
nhos. 

fig. 38_ alunas de 1959-60 com a prof. De Educação Física na escola Ind. E Comer-
cial de Matosinhos – palacete Visconde de Trevões, Matosinhos, 1960. 
- [Consult. 19-09-2019]. Disponível WWW: <URL: https://www.flickr.com/pho-
tos/ zerrodrigues/20675644811/in/photostream/>.

fig. 39_ edifício das Repartições Públicas, Matosinhos, 2019. 
- Fotografia do autor.

fig. 40_ piscina municipal de Matosinhos, Matosinhos, 2019. 
- Fotografia do autor.

fig. 41_ escola básica Augusto Gomes, Matosinhos, 2019. 
- Fotografia do autor.

fig. 42_ junta de freguesia de Matosinhos, Matosinhos, 2019. 
- Fotografia do autor.

fig. 43_ pormenor da entrada principal na junta de freguesia de Matosinhos, Ma-
tosinhos, 2019.
- Fotografia do autor.

fig. 44_ palacete Visconde de Trevões e Câmara Municipal de Matosinhos, Mato-
sinhos, 2019. 
- Fotografia do autor.

fig. 45_ câmara Municipal de Matosinhos, Matosinhos. (s/data).  
- SOUSA, Manuel T. Rodrigues; GALEGO, Belmiro Esteves – Matosinhos: Fo-
tomonografia Toponímica. Matosinhos: Câmara Municipal de Matosinhos, 2015. 
(p. 41).

fig. 46_ vista panorâmica pela rua Alfredo Cunha em direção ao antigo quarteirão 
do palacete Visconde de Trevões, Matosinhos, 2019. 
- Fotografias e montagem realizada pelo autor.

fig. 47_edifício da Câmara Municipal de Matosinhos, Matosinhos, 2019. 
- Fotografia do autor.

fig. 48_ desenvolvimento a nascente, Matosinhos, 2019. 
- Cartografia de 1952, 1965, 1983 e 2017 cedida pela Câmara Municipal de Mato-
sinhos. Montagem realizada pelo autor
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CAPÍTULO 3 - O SONHO DE UMA ESCOLA 

fig. 49_ grupo de alunos do ciclo preparatório da escola industrial e comercial de 
Matosinhos, Matosinhos, 1959. 
- SILVESTRE, Adélia – Uma Escola que foi sendo: Escola Industrial e Comer-
cial de Matosinhos, Escola Secundária Nº1 de Matosinhos, Escola Secundária João 
Gonçalves Zarco. (p. 26).

fig. 50_ palacete Visconde de Trevões nº 595, Matosinhos. (s/data). 
- Fotografia cedida pelo Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Matosi-
nhos. 

fig. 51_ alunas do curso geral de comércio, Matosinhos, 1960. 
- SILVESTRE, Adélia – Uma Escola que foi sendo: Escola Industrial e Comer-
cial de Matosinhos, Escola Secundária Nº1 de Matosinhos, Escola Secundária João 
Gonçalves Zarco. (p. 25).

fig. 52_ alunos do curso de formação de serralheiros, Matosinhos, 1960. 
- SILVESTRE, Adélia – Uma Escola que foi sendo: Escola Industrial e Comer-
cial de Matosinhos, Escola Secundária Nº1 de Matosinhos, Escola Secundária João 
Gonçalves Zarco. (p. 26).

fig. 53_ vista aérea da escola industrial e comercial de Matosinhos nº 4186, Mato-
sinhos. (s/data).
- Fotografia cedida pelo Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Matosi-
nhos.

fig. 54_ grupo de alunos na escola industrial e comercial de Matosinhos, Matosi-
nhos, 1964. 
- SILVESTRE, Adélia – Uma Escola que foi sendo: Escola Industrial e Comer-
cial de Matosinhos, Escola Secundária Nº1 de Matosinhos, Escola Secundária João 
Gonçalves Zarco. (p. 30).

fig. 55_ vista aérea da escola industrial e comercial de Matosinhos nº 4187, Mato-
sinhos. (s/data).
- Fotografia cedida pelo Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Matosi-
nhos.

fig. 56_ planta do piso térreo da escola industrial e comercial de Matosinhos, Lis-
boa, 1959. 
- JUNTA DAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO TÉCNICO E SECUNDÁRIO – 
“Escola Industrial e Comercial de Matosinhos” (volumes 604).

fig. 57_ pormenor do alçado principal da escola industrial e comercial de Matosi-
nhos, Matosinhos, 2019. 
- Fotografia do autor.

fig. 58_ alçado principal da escola industrial e comercial de Matosinhos, Lisboa, 
1959. 
- JUNTA DAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO TÉCNICO E SECUNDÁRIO – 
“Escola Industrial e Comercial de Matosinhos” (volumes 604).
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fig. 59_ corte transversal pelo volume principal da escola industrial e comercial de 
Matosinhos, Lisboa, 1959. 
- JUNTA DAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO TÉCNICO E SECUNDÁRIO – 
“Escola Industrial e Comercial de Matosinhos” (volumes 604).

fig 60_ alçado tardoz do edifício principal da escola industrial e comercial de Ma-
tosinhos, Lisboa. (s/data). 
- SILVESTRE, Adélia – Uma Escola que foi sendo: Escola Industrial e Comer-
cial de Matosinhos, Escola Secundária Nº1 de Matosinhos, Escola Secundária João 
Gonçalves Zarco. (p. 37).

fig. 61_ inauguração da escola industrial e comercial de Matosinhos, Matosinhos. 
(s/data). 
- SILVESTRE, Adélia – Uma Escola que foi sendo: Escola Industrial e Comer-
cial de Matosinhos, Escola Secundária Nº1 de Matosinhos, Escola Secundária João 
Gonçalves Zarco. (p. 16).

fig. 62_ segundo registo da inauguração da escola industrial e comercial de Matosi-
nhos, Matosinhos. (s/data).
- SILVESTRE, Adélia – Uma Escola que foi sendo: Escola Industrial e Comer-
cial de Matosinhos, Escola Secundária Nº1 de Matosinhos, Escola Secundária João 
Gonçalves Zarco. (p. 16).

fig. 63_ pormenor do volume principal do liceu nacional de Matosinhos, Matosi-
nhos. (s/data). 
- [Consult. 26-06-2019]. Disponível WWW: <URL: https://www.facebook.com/ es-
colasecundaria.augustogomes/photos/a.600497890088368/600499380088219/?-
type=3&theater>.

fig. 64_ corredor de distribuição do volume laboratorial do liceu nacional de Mato-
sinhos, Matosinhos. (s/data).
- GRADIM, Cristina; DELINDRO, Eva; TEIXEIRA, Georgina [et al.] – Auto 
Retrato: Escola Secundária Augusto Gomes. (p. 9).

fig. 65_ ambiente interior de uma das salas de aula do liceu nacional de Matosinos, 
Matosinhos. (s/data). 
- GRADIM, Cristina; DELINDRO, Eva; TEIXEIRA, Georgina [et al.] – Auto 
Retrato: Escola Secundária Augusto Gomes. (p. 9).

fig. 66_ circulação exterior do liceu, Matosinhos. (s/data). 
- GRADIM, Cristina; DELINDRO, Eva; TEIXEIRA, Georgina [et al.] – Auto 
Retrato: Escola Secundária Augusto Gomes. (p. 3).

fig. 67_ planta de implantação do liceu nacional de Matosinhos, Lisboa, 1969. 
- JUNTA DAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO TÉCNICO E SECUNDÁRIO – 
“Liceu de Matosinhos” (volume 594).

fig. 68_ entrada do liceu nacional de Matosinhos, Matosinhos. (s/data). 
- [Consult. 26-06-2019]. Disponível WWW: <URL: https://www.facebook.com/ 
100540696701219/photos/a.775200849235197/775200832568532/?type=1&the-
ater>.

fig. 69_ planta geral do bloco A do liceu nacional de Matosinhos, Lisboa, 1969.
- JUNTA DAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO TÉCNICO E SECUNDÁRIO – 
“Liceu de Matosinhos” (volume 594).
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fig. 70_ loggia que antecede o acesso ao átrio do liceu nacional de Matosinhos, Ma-
tosinhos. (s/data). 
- GRADIM, Cristina; DELINDRO, Eva; TEIXEIRA, Georgina [et al.] – Auto 
Retrato: Escola Secundária Augusto Gomes. (p. 2).

fig. 71_ liceu nacional de Matosinhos – recreio junto ao polivalente e cantina, Ma-
tosinhos. (s/data). 
 [Consult. 26-06-2019]. Disponível WWW: <URL: https://www.flickr.com/pho-
tos/ zerrodrigues/24448671612>.

fig. 72_ pátio do bloco B do liceu nacional de Matosinhos, Matosinhos. (s/data). 
- GRADIM, Cristina; DELINDRO, Eva; TEIXEIRA, Georgina [et al.] – Auto 
Retrato: Escola Secundária Augusto Gomes. (p. 5).

fig. 73_ planta do primeiro piso do bloco B do liceu nacional de Matosinhos, Lisboa, 
1969.
- JUNTA DAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO TÉCNICO E SECUNDÁRIO – 
“Liceu de Matosinhos” (volume 594).

fig. 74_ plantas gerais do primeiro e segundo pisos dos volumes letivos do liceu na-
cional de Matosinhos, Lisboa, 1969. 
- JUNTA DAS CONSTRUÇÕES DO ENSINO TÉCNICO E SECUNDÁRIO – 
“Liceu de Matosinhos” (volume 594).

fig. 75_ expressão exterior do volume letivo a nascente do liceu nacional de Mato-
sinhos, Matosinhos. (s/data). 
- [Consult. 26-06-2019]. Disponível WWW: <URL https://altec.pt/eventos/pre-
mios-altec/premios-open-mind/13-noticias/35-palestra-luz-laser-matosinhos-
22-abril>.

fig. 76_ vista sobre o campo de jogos exterior e o volume desportivo do liceu nacion-
al de Matosinhos, Matosinhos. (s/data).  
- GRADIM, Cristina; DELINDRO, Eva; TEIXEIRA, Georgina [et al.] – Auto 
Retrato: Escola Secundária Augusto Gomes. (p. 7).

fig. 77_ sala polivalente do liceu nacional de Matosinhos, Matosinhos (s/data). 
- GRADIM, Cristina; DELINDRO, Eva; TEIXEIRA, Georgina [et al.] – Auto 
Retrato: Escola Secundária Augusto Gomes. (p. 9).

fig. 78_ corpo docente da escola secundária Augusto Gomes, durante as comemo-
rações dos 25 anos da instituição, Matosinhos, 1997. 
- GRADIM, Cristina; DELINDRO, Eva; TEIXEIRA, Georgina [et al.] – Auto 
Retrato: Escola Secundária Augusto Gomes. (p. 37).

fig. 79_ pormenor do volume principal da escola preparatória António Nobre, Ma-
tosinhos, 2010.
- Fotografia cedido por Paulo Rebelo. 

fig. 80_ vista aérea da escola preparatória António Nobre, Matosinhos, 2009. 
- Fotografia cedida por Telmo Castro. 

fig. 81_ planta de implantação da escola preparatória António Nobre, Lisboa, 1972.
- MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS – DIRECÇÃO-GERAL DAS CON-
STRUÇÕES ESCOLARES – “Escola Preparatória do Ensino Secundário de     
Matosinhos.” (volume 609).
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fig. 82_ vista panorâmica do alçado da escola preparatório António Nobre voltado 
para a rua Augusto Gomes, Matosinhos, 2008. 
- fotografias cedidas por Telmo Castro, montagem do autor. 

fig. 83_ planta do piso térreo do edifício principal da escola preparatória António 
Nobre, Lisboa, 1972.
- MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS – DIRECÇÃO-GERAL DAS CON-
STRUÇÕES ESCOLARES – “Escola Preparatória do Ensino Secundário de     
Matosinhos.” (volume 609).

fig. 84_ volume principal da escola preparatória António Nobre, Matosinhos, 2010.
- Fotografia cedido por Paulo Rebelo. 

fig. 85_ modelos de organização dos pavilhões letivos da escola preparatória Antó-
nio Nobre, Lisboa, 1972.
- MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS – DIRECÇÃO-GERAL DAS CON-
STRUÇÕES ESCOLARES – “Escola Preparatória do Ensino Secundário de     
Matosinhos.” (volume 609).

fig. 86_ pátio característico dos volumes letivos da escola preparatória António No-
bre, Matosinhos, 2010. 
- Fotografia cedido por Paulo Rebelo. 

fig. 87_ espaços de recreio anexos aos volumes letivos da escola preparatória Antó-
nio Nobre, Matosinhos, 2010. 
- Fotografia cedido por Paulo Rebelo.  

fig. 88_ expressão exterior dos volumes letivos da escola preparatória António No-
bre, Matosinhos, 2010. 
- Fotografia cedido por Paulo Rebelo. 

fig. 89_ entrada principal na escola preparatória António Nobre, Matosinhos, 2009. 
- Fotografia cedida por Telmo Castro. 

CAPÍTULO 4 - A TRANSFORMAÇÃO

fig. 90_ vista sobre os volumes da escola preparatória António Nobre, Matosinhos, 
2010. 
- Fotografia cedido por Paulo Rebelo. 

fig. 91_ início do processo de transformação da escola preparatória António Nobre, 
Matosinhos, 2010. 
- Fotografia cedido por Paulo Rebelo. 

fig. 92_ imagem do ambiente da learning street da escola de Montessori, em Delft. 
Amesterdão. (s/data). 
- VLUGT, Ger van der. [Consult. 02-08-2019]. Disponível WWW: <URL https://
www.ahh.nl/index.php/en/projects2/9-onderwijs/113-apollo-schools>.
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fig. 93_ modelo concetual – reorganização funcional do espaço-escola, Lisboa. (s/
data).
- PARQUE ESCOLAR, E.P.E – Relatório e contas. 2010. (p. 23).

fig. 94_ reabilitação da escola do Padrão da Légua, Matosinhos. (s/data). 
[Consult. 05-09-2019]. Disponível WWW: <URL https://www.
f a c e b o o k . c o m / C A S P e n g i n e e r i n g a n d m a n a g e m e n t / p h o t o s
/a.1286356968076694/1390940284285028/?type=3&theater>.

fig. 95_ transformação da escola preparatória António Nobre em junho de 2010, 
Matosinhos, 2010. 
- Fotografia cedido por Paulo Rebelo. 

fig. 96_ transformação da escola preparatória António Nobre em março de 2010, 
Matosinhos, 2010. 
- Fotografia cedido por Paulo Rebelo. 

fig. 97 a 107_ escola secundária João Gonçalves Zarco. Fotografias do autor, 2019. 

fig. 108 a 118_ escola secundária Augusto Gomes. Fotografias do autor, 2019. 

fig. 119 a 129_ escola básica de Matosinhos. Fotografias do autor, 2019. 

CAPÍTULO 5 - UM OLHAR SOBRE AS TRÊS INTERVENÇÕES

fig. 130 e 131_ fotografias aéreas da escola secundária João Gonçalves Zarco. 
Montagem realizada pelo autor, 2019.

fig. 132 e 133_ fotografias aéreas da escola secundária Augusto Gomes. Mon-
tagem realizada pelo autor, 2019.

fig. 134 e 135_ escola secundária Augusto Gomes. Fotografias do autor, 2019. 

fig. 136 e 137_ fotografias aéreas da escola básica de Matosinhos. Montagem re-
alizada pelo autor, 2019.

fig. 138 e 140_ escola básica de Matosinhos. Fotografias do autor, 2019. 

fig. 141_ (re) ordenação dos lotes – esquemas de implantação antes e depois das 
intervenções, Matosinhos, 2019.
- Desenho do autor. 

fig. 142 e 143_ escola secundária João Gonçalves Zarco. Fotografias do autor, 
2019. 

fig. 144 e 145_ escola secundária Augusto Gomes. Fotografias do autor, 2019. 

fig. 147 a 149_ escola básica de Matosinhos. Fotografias do autor, 2019. 
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fig. 150_ organização espaço-funcional – introdução do programa coletivo, Mato-
sinhos, 2019.
- Desenho do autor. 

fig. 151 a 164_ escola secundária João Gonçalves Zarco. Fotografias do autor, 
2019. 

fig. 165 a 179_ escola secundária Augusto Gomes. Fotografias do autor, 2019. 

fig. 180 e 193_ escola básica de Matosinhos. Fotografias do autor, 2019. 

fig. 194_ esquemas representativos dos sistemas de circulação das três escolas em 
estudo, Matosinhos, 2019.
- Desenho do autor. 

fig. 195 a 204_ escola secundária João Gonçalves Zarco. Fotografias do autor, 
2019. 

fig. 205 a 211_ escola secundária Augusto Gomes. Fotografias do autor, 2019. 

fig. 212 e 215_ escola básica de Matosinhos. Fotografias do autor, 2019.  

fig. 216 a 219_ escola secundária João Gonçalves Zarco. Fotografias do autor, 
2019. 

fig. 220 e 221_ escola secundária Augusto Gomes. Fotografias do autor, 2019. 

fig. 222 a 224_ escola básica de Matosinhos. Fotografias do autor, 2019. 

fig. 225_ esquemas representativos dos sistemas estruturais e compartimentação, 
Matosinhos, 2019.
- Desenho do autor. 

fig. 226 a 231_ escola secundária João Gonçalves Zarco. Fotografias do autor, 
2019. 

fig. 232 e 240_ escola secundária Augusto Gomes. Fotografias do autor, 2019. 

fig. 241 a 249_ escola básica de Matosinhos. Fotografias do autor, 2019. 

fig. 250 a 256_ escola secundária João Gonçalves Zarco. Fotografias do autor, 
2019. 

fig. 257 e 262_ escola secundária Augusto Gomes. Fotografias do autor, 2019. 

fig. 263 a 271_ escola básica de Matosinhos. Fotografias do autor, 2019. 

fig. 272 e 273_ escola secundária João Gonçalves Zarco. Fotografias do autor, 
2019. 

fig. 274 a 277_ escola secundária Augusto Gomes. Fotografias do autor, 2019. 

fig. 278 a 282_ escola básica de Matosinhos. Fotografias do autor, 2019. 
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fig. 283 e 284_ escola secundária João Gonçalves Zarco. Fotografias do autor, 
2019. 

fig. 287 a 288_ escola básica de Matosinhos. Fotografias do autor, 2019. 

CAPÍTULO 6 - O PRIMEIRO DIA DE AULAS

fig. 289_ escola secundária João Gonçalves Zarco. Fotografia do autor, 2019. 

fig. 290_ escola secundária Augusto Gomes. Fotografia do autor, 2019. 

fig. 291_ escola básica de Matosinhos. Fotografia do autor, 2019. 

DATAS DAS VISITAS

Datas das visitas realizadas, incluindo o registo fotográfico das três escolas em 
estudo. 

Escola Secundária João Gonçalves Zarco _ Arq.º Carlos Prata (02-08-2019);

Escola Secundária Augusto Gomes _ Arq.º Rui Lacerda (06-03-2019);

Escola Básica de Matosinhos _ Arq.º Telmo Castro (10-07-2019).


