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A presente dissertação foi desenvolvida no contexto do projeto de investigação ESCOLAS: Complexidade 
e Interpretação, sediado no Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo (CEAU), sob a orientação do 
Professor Doutor André Santos. A investigação tem como pano de fundo a transformação dos edifícios 
intervencionados ao abrigo do Programa de Modernização dos Edifícios com Ensino Secundário (PMEES), 
mobilizado pela Parque Escolar, E.P.E., num universo de 74 escolas localizadas “a norte” do país.

Todas as citações em língua estrangeira foram livremente traduzidas pelo autor.

Todos os desenhos de projeto que integram o capítulo 3 foram feitos pelo autor, a partir dos desenhos originais, 
cedidos pelos autores dos projetos.
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Resumo

A presente dissertação, enquadrada na participação do projeto de investigação ESCOLAS: 
Complexidade e Interpretação, tem como motivação o estudo das intervenções de reabilitação 
das instituições escolares destinadas ao ensino público secundário preconizadas, desde 2007, 
pela Parque Escolar E.P.E., a partir de uma análise centrada no tema da expressão arquitetónica.

Considerando a expressão arquitetónica como a síntese de todas as decisões e condicionantes 
resultantes do projeto de arquitetura, entende-se que esta configura o domínio de 
representação social e de identidades. Para um melhor entendimento do modo como 
estes processos de interação das comunidades com o espaço se desenrolam, a narrativa 
desenvolveu-se com abordagens a várias temáticas relacionadas com o objeto de estudo. Deste 
modo, desenvolveu-se um estudo acerca da imagem na arquitetura, e do seu desempenho 
nos processos de conceção de significados, individual e socialmente construídos, do espaço 
social, em que decorrem estes processos, do espaço urbano que o materializa, e da experiência 
percetiva dos espaços conformados pela expressão arquitetónica.

Para uma mais eficiente análise dos projetos de intervenção em estudo, considerou-se 
oportuno conduzir a dissertação de forma a delinear um entendimento das várias fases de 
crescimento do universo das escolas portuguesas. Desta forma, foi estruturada uma análise 
dos edifícios construídos em cada período histórico, relacionando a arquitetura dos edifícios 
escolares com as circunstâncias sociais, políticas e económicas, bem como a restante produção 
arquitetónica nacional.

Tendo assente as considerações acerca da expressão arquitetónica enquanto espaço de 
construção e consolidação de identidades, bem como o reconhecimento do universo das 
escolas portuguesas, foi feita uma análise de casos de estudo representativos do conjunto 
de transformações escolares que compõe esta investigação. Deste modo, foi possível extrair 
conclusões acerca das transformações que as intervenções imprimiram, tanto na expressão 
arquitetónica do edificado, como no seu desempenho comunitário nos processos de 
representação social e conformação de identidades.

Palavras-chave: arquitetura escolar; espaço social; expressão arquitetónica; identidade; imagem

Abstract

The present dissertation, framed by the participation in the research project ESCOLAS: 
Complexidade e Interpretação, aims to study the rehabilitation interventions on school 
buildings for secondary public education that have been undertaken, since 2007, by Parque 
Escolar E.P.E., from an analysis focused on the theme of architectural expression.

Considering the architectural expression as a synthesis of all the decisions and constraints 
resulting from the architectural project, it is understood that it constitutes the domain of 
social and identity representation. For a better understanding of how these processes of 
interaction between communities and space unfold, the narrative develops with approaches 
to various themes related to the object of study. Thereby, it was developed a study about the 
image in architecture, and its performance in the process of conceiving meanings, individually 
and socially constructed, about the social space that materializes it, and about the perceptive 
experience of the spaces conformed by the architectural expression.

For a more efficient analysis of the intervention projects under study, it was considered 
opportune to conduct the dissertation in order to outline an understanding of the various 
stages of growth of the universe of Portuguese schools. Therefore, an analysis of the buildings 
constructed in each historical period was structured, relating the architecture of the school 
buildings to the social, political and economic circumstances, as well as to remaining national 
architectural production.

Bearing the considerations about the architectural expression as a space of construction 
and consolidation of identities, as well as the recognition of the universe of Portuguese 
schools, it was carried out an analysis of case studies representative of the ensemble of school 
transformations under investigation. Consequently, it was possible to draw conclusions 
about the transformations that the interventions caused, both in the architectural expression 
of each building, as well as in its communitarian performance in the processes of social 
representation and identity conformation.

Key-words: architectural expression; identity; image; school architecture; social space
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A dissertação que aqui se apresenta, enquadrada pela participação no projeto de investigação 
ESCOLAS: Complexidade e Interpretação, tem como objetivo constituir um contributo para 
o estudo da evolução do património escolar público português, com particular incidência na 
mais recente operação de reabilitação. Dentro deste quadro, a análise desenvolvida concretiza 
o sistema de leitura desenvolvido pelo autor, sob o tema da expressão arquitetónica. Na 
articulação com outras perspetivas desenvolvidas no seio deste projeto de investigação, a 
leitura das intervenções sobre este tema enriquece a análise global, circunstância que tem 
vindo a ser materializada em diversas publicações e momentos de exposição.

Constituindo este o último momento de estudo do MIArq, acolheu-se a oportunidade, em 
articulação com o tema central em estudo, e para uma mais eficiente análise, de desenvolver 
uma investigação mais consciente em relação a algumas matérias que, ao longo do percurso 
académico, foram suscitando mais interesse. De um campo de matérias dispersas, considerou-
se, desta forma, a pertinência de abordar questões relativas à imagem e à experiência percetiva 
dos espaços, das suas significações e do papel social da arquitetura. Da mesma forma, 
reconheceu-se o interesse de desenvolver uma leitura histórica da produção arquitetónica em 
Portugal subordinada e orientada por esta temática. Ainda que, por vezes, estas abordagens 
tenham sido abreviadas, pela gestão da extensão do trabalho e do tempo, consideram-se as 
conclusões proveitosas para a análise do objeto de estudo principal.

Objeto

A partir da análise de um conjunto de 74 escolas reabilitadas ao abrigo do Programa de 
Modernização das Escolas destinadas ao Ensino Secundário 1 (PMEES), desenvolvido, desde 
2007, pela Parque Escolar E.P.E. 2, é objeto desta investigação a transformação do universo 
escolar português preconizada, pela leitura da expressão arquitetónica, enquanto domínio 
de síntese de todas as opções e condicionantes projetais na definição de uma imagem para o 
espaço social.

1 O Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino Secundário (PMEES) foi implementado 
em janeiro de 2007, a partir da consciência do estado de elevada degradação das escolas existentes, 
ambicionando intervir em 332 das 477 escolas com ensino secundário em funcionamento em Portugal.

2 A Parque Escolar E.P.E. foi criada a 21 de fevereiro de 2007 (Decreto-Lei n.º 41/2007), enquanto empresa 
com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com a missão de desenvolver e implementar o 
PMEES e gerir o património escolar por um período de 30 anos.
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primeiro capítulo (Imagem na Arquitetura) é traçado um entendimento do espaço social, de 
formulação de identidade, como meio determinado pelo espaço construído e, portanto, em 
grande medida dominado pela expressão arquitetónica. Já no segundo capítulo (Arquitetura 
Escolar Portuguesa), é feita uma análise dos vários momentos de crescimento do conjunto 
escolar edificado em Portugal desde meados do século XIX. Por fim, o terceiro capítulo 
(Expressão Arquitetónica - Uma Análise da Transformação) é de análise das intervenções de 
reabilitação ao abrigo do PMEES.

Tendo em conta esta estrutura, no primeiro capítulo (Imagem na Arquitetura), a 
argumentação é impulsionada pela abordagem à temática da imagem como meio de diálogo 
e troca de significados com quem as assimila. Abordam-se também questões que se prendem 
com o espaço social e a esfera pública, enquanto domínio de estruturação das comunidades, 
de forma a que se possa entender as dinâmicas de significação como processos comunitários 
e socialmente informados. Neste seguimento, procura-se estipular uma associação entre o 
espaço social e o espaço construído, bem como a relação que tem com a imagem do meio 
envolvente. Dentro deste quadro, desenha-se uma abordagem à experienciação dos espaços 
e às questões de perceção associadas, enquanto mecanismo de ação no espaço construído 
e social. Estas considerações, que vão sendo estabelecidas ao longo da narrativa permitem, 
finalmente, que se considere o espaço conformado pela arquitetura, e formalizado na sua 
expressão, como entidade de domínio da vida social, dos laços interpessoais estabelecidos, 
bem como da sedimentação de identidades.

Por sua vez, no segundo capítulo (Arquitetura Escolar Portuguesa) é estruturado um 
discurso sobre os vários momentos que marcaram a evolução e crescimento do parque 
escolar português, desde a criação do ensino liceal em Portugal. Esta sequência cronológica é 
informada e intercalada com momentos de caracterização social e política do país e de reflexão 
acerca da produção arquitetónica, por encomenda do estado ou civil, nos períodos temporais 
considerados. Este capítulo, no qual é retratado o universo de escolas intervencionadas, tem 
desenlace na análise dos objetivos do PMEES, em particular daqueles que visam a reabilitação 
da expressão do edificado, com base numa consciência social e integradora das comunidades.

Já no terceiro capítulo (Expressão Arquitetónica - Uma Análise da Transformação), depois 
de ser feita uma análise da totalidade do universo para a definição dos casos de estudo e de 
ser apresentado o sistema de estudo e avaliação, é desenvolvida a análise dos quatro casos de 
estudo selecionados. Tendo como base as considerações decorrentes do primeiro capítulo, 
depois de um breve reconhecimento dos contextos preexistentes, o estudo é aberto por 
uma análise percetiva da experiência de cada espaço. Esta, associada à leitura dos projetos, 
permite que se faça uma análise quanto ao lugar de cada uma das escolas no espaço social 
em que está inserida, enquanto meio de representação social. Da mesma forma, é possível 
entender o protagonismo que a expressão de cada uma das arquiteturas assume no espaço 

De forma a consolidar conhecimentos para uma mais frutífera análise das intervenções, 
esta é antecedida de um estudo sobre a imagem, como meio comunicador e construtor 
de significados, do espaço social e da perceção dos espaços conformados pela expressão da 
arquitetura. Da mesma forma, é também desenvolvida uma análise da evolução histórica da 
arquitetura escolar em Portugal.

Objetivo

Estabelece-se como primeiro objetivo desta dissertação a formulação de um entendimento 
do espaço conformado pela arquitetura, em particular pela expressão, sendo ela a sua síntese, 
como espaço de criação e consolidação de identidades sociais e culturais. 

Determina-se também o desafio de traçar um reconhecimento das várias fases que marcaram 
o crescimento do universo escolar português, com uma caracterização da expressão das 
arquiteturas que o compõem. Em paralelo, estipula-se o desígnio de retratar, na sua 
generalidade, a produção arquitetónica portuguesa destes períodos, na relação com os 
contextos sociais, políticos e económicos em que o país esteve em cada momento.

O objetivo primordial que se propõe é o de analisar e comparar as operações de reabilitação 
desenvolvidas sob alçada do PMEES, a partir do reconhecimento dos contextos preexistentes, 
da assimilação dos objetivos programáticos e da análise dos projetos e das realidades 
transformadas.

Pretende-se compreender quais foram as alterações que este processo, por meio de diferentes 
equipas de projeto, preconizou nos contextos intervencionados, do ponto de vista da 
expressão do edificado, bem como das relações sociais e identitárias. Desta forma, objetiva-
se o entendimento do protagonismo assumido pela expressão arquitetónica na definição de 
espaços de representação social e de conformação identitária.

Estrutura

Tendo em conta a proposta de estudo das intervenções de reabilitação escolar sob a perspetiva 
da expressão arquitetónica, com base num entendimento das dinâmicas de interação social 
para formulação de identidades coletivas e num reconhecimento do universo em análise, 
a dissertação estrutura-se em três partes que, sequencialmente, guiam a narrativa. No 
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de escolas com diferentes características tipológicas e em diferentes contextos, para um estudo 
mais completo e representativo. 

Uma vez definidos os casos de estudo, a metodologia evolui para a análise dos materiais de 
projeto de cada intervenção – desenhos e memórias descritivas -, a visita às escolas definidas 
como casos de estudo e respetivo levantamento fotográfico, bem como o redesenho dos 
projetos, a partir dos materiais originais, cedidos pelos arquitetos. Deste modo, com base 
nas conceções definidas no primeiro capítulo, bem como no conhecimento adquirido no 
segundo capítulo, a investigação desenrola-se com base na análise empírica dos projetos e das 
realidades por eles transformadas, bem como na comparação dos casos de estudo.

Destaca-se a importância, no desenvolvimento desta investigação, dos contributos prestados 
em vários documentos pela arquiteta Teresa Heitor, coordenadora do PMEES, pelo arquiteto 
André Santos, em Similaridades e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque 
escolar: programa promovido pela Parque Escolar, E.P.E. no norte de Portugal (2007-2011), 
bem como pelo projeto de investigação Atlas of School Architecture in Portugal – Education, 
Heritage and Challenges, coordenado pela arquiteta Alexandra Alegre.

Ressalva-se ainda que o desenvolvimento desta dissertação apenas foi possível em virtude da 
cooperação dos conselhos diretivos das escolas em análise, pela disponibilidade de abertura 
dos seus espaços, da Parque Escolar, pela articulação de contactos com as Escolas, assim 
como pelo contributo dos arquitetos responsáveis pelas intervenções, pela amabilidade de 
fornecer os materiais de projeto ao desenvolvimento do projeto de investigação ESCOLAS: 
Complexidade e Interpretação. 

social e comunitário. Esta capítulo termina com uma reflexão do impacto que o PMEES, pela 
definição de uma expressão arquitetónica capaz de se assumir como agente social e urbano, 
teve nos espaços socioculturais das várias situações em que houve intervenção, por meio de 
uma análise comparativa dos casos de estudo, representativos da diversidade e da capacidade 
de todo o universo em estudo.

Por fim, as considerações finais permitem sintetizar o estudo desenvolvido, clarificando as 
relações estabelecidas ao longo da narrativa.

Metodologia

Tendo em conta a estrutura e os diferentes objetivos traçados, foi adotada uma metodologia 
de investigação e estruturação do trabalho que se distingue entre o primeiro e segundo 
capítulos e o terceiro.

Desta forma, a metodologia de investigação referente aos dois primeiros capítulos estrutura-
se na análise do estado da arte, pela convocatória de obras que se consideraram pertinentes 
para o desenvolvimento da narrativa. Desta forma, a argumentação é apoiada, em todos os 
momentos, pelo conhecimento adquirido neste estudo bibliográfico. Em ambos os capítulos, 
o estudo é conduzido de forma a formular considerações acerca dos temas em análise que se 
considerem operativas para a análise desenvolvida posteriormente.

Considera-se pertinente clarificar que, ainda que o segundo capítulo seja suportado por 
contributos referentes ao campo disciplinar da arquitetura, reconheceu-se a oportunidade 
de convocar, no primeiro capítulo, algumas considerações relativas às disciplinas sociais e 
humanas, em particular nos campos da semiótica, estética e fenomenologia. Ainda assim, 
procurando mitigar o risco de incorreção, não foi propósito tecer, a este respeito, extensas 
considerações. 

Reconhecida a importância do contributo destas conceções em qualquer investigação 
relativa ao tema da imagem, tendo em conta que o objeto de estudo respeita essencialmente 
o universo da arquitetura, a narrativa desenvolve-se pela convocatória de autores chave no 
desenvolvimento do pensamento arquitetónico, com reconhecida importância na produção 
e no ensino da arquitetura.

Já no terceiro capítulo, a metodologia de investigação parte da análise às intervenções 
de reabilitação escolar que compõem o universo de investigação do projeto no qual está 
enquadrada esta dissertação, com a definição de critérios de análise para a seleção de quatro 
casos de estudo. A leitura feita ao universo de 74 escolas garantiu a elegibilidade de um grupo 
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Considera-se a pertinência de definir os conceitos de imagem e expressão arquitetónica, muitas 
vezes convocados no decurso desta investigação. Embora estejam relacionados, não se devem 
confundir. De difícil clarificação, pela variedade de significações que, de um modo mais ou 
menos consciente, lhes são conferidas, a imagem, como representação de algo, é entendida, 
no decurso desta dissertação, como uma construção mental, cujos “contornos (...) nem sempre 
claros tendem a sobrepor-se no nosso saber” 4. Defende-se, que a imagem, não sendo “uma 
exclusividade do visível” 5, “nunca é uma realidade simples” 6. Dentro deste entendimento, 
mais do que uma representação imediatamente apreendido pela visão, a imagem é um 
aparelho simbólico, informado pela memória e pelas relações sociais de cada um. 

Já a expressão arquitetónica é tida, neste estudo, como a síntese de todas as opções, 
circunstâncias e condicionantes projetuais. É o resultado de todas as particularidades 
morfológicas, formais e construtivas da arquitetura, face aos contextos urbanos, sociais e 
culturais, bem como às particularidades das realidades do edificado preexistente e do lote de 
implantação. Constitui, desta forma, o domínio percetível da arquitetura, sujeito a processos 
de significação individual e coletiva.

Tomando estes processos de significação como parte do processo de construção mental 
das imagens, entendemos que a experiência do espaço é delas dependente. Quando, na 
descrição das arquiteturas em análise, se emprega o conceito de imagem, está-se, portanto, 
a tomar em consideração o que resulta da articulação da expressão da arquitetura com os 
processos de atribuição de significados. Dentro deste enquadramento, a investigação sobre 
o tema da imagem na arquitetura que aqui se desenvolve tem como objetivo de formulação 
de um entendimento do espaço definido pela expressão arquitetónica como domínio de 
representação social e de construção e consolidação de identidades comuns. 

Tomando o espaço da arquitetura como um meio predominantemente visual, ainda que 
informada por todos os sentidos na construção de uma imagem significante, para a formulação 
de uma conceção crítica acerca da expressão arquitetónica, procura-se encadear um discurso 
informado sobre os temas da imagem, do espaço social, do espaço urbano e da perceção.

Apesar do estudo da imagem não ser o foco final da investigação que aqui se desenvolve, mas 
entendendo-o como uma parte essencial para o desenvolvimento desta investigação, o que se 
procura não é o desenvolvimento de um estudo profundo dos temas retratados, mas antes a 
organização de uma base de pensamento operativa para a análise das arquiteturas convocadas 
no decurso desta dissertação. 

4 CAPRETTINI, Gian Paolo - “Imagem”, p. 177.
5 RANCIÈRE, Jacques - O destino das imagens, p. 15.
6 Ibidem, p. 13.

“Imagem como cópia do verdadeiro, imagem como modo de apresentar-se da realidade, imagem 
como forma de conhecer. Fragmentos, mensagens de cultura, obsessões dos sonhos, fantasias, jogos, 
estereótipos, recordações, vestígios... vertigem da imagem. Limites do observável, fascínio do invisível, 
ritmo do rito, narração do mito, simbolismo do poder, dramaticidade da visão, ternura da
 memória.” 3

3 CAPRETTINI, Gian Paolo - “Imagem”, p. 177.
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1.1 Imagem significante

Tendo em conta a leitura que se pretende fazer da expressão do espaço arquitetónico enquanto 
espaço construtor de identidade, considera-se pertinente uma abordagem, sob a lente da 
semiótica, ao conceito de signo, definido por Charles S. Peirce 7 como “algo que está para 
alguém por algo sob algum aspeto ou capacidade” 8, conceção que, de acordo com Umberto 
Eco 9, “retraduz de modo mais articulado o clássico aliquid stat pro aliquo [algo que representa 
outra coisa]” 10.

Desde o início do desenvolvimento da disciplina da semiótica, no século XIX, várias têm sido 
as conceções avançadas acerca da estrutura interna dos signos. Ferdinand Saussure 11 definiu-a 
como uma entidade de duas faces, o significante e o significado. Esta noção foi, mais tarde, 
desenvolvida por Louis Hjelmslev 12, que o estabeleceu em dois planos: o da expressão e o do 
conteúdo 13.

No entanto, uma outra linha de pensamento, inaugurada por Peirce, pela qual se lê 
os fenómenos da semiótica enquanto “modos de produção de sentidos” 14 que suscitam 
interpretações, defende a definição do signo como uma estrutura mais complexa 14. Segundo 
esta conceção, o signo define-se apenas quando exprime ideias e convoca uma atitude 
interpretativa no espírito de quem o assimila 15.

Desta forma, para Peirce, um signo é algo de que nos apercebemos com um ou vários dos 
nossos sentidos, significando algo que não apreendemos imediatamente. Quer isto dizer que 
existe uma relação entre três polos na estrutura do signo: a face percetível do signo, isto é, aquilo 
que é apreendido de imediato - representamen, ou significante -; o que representa – objeto, ou 
referente -; e o que significa, ou seja, aquilo que resulta da interpretação – interpretante, ou 

7 Charles S. Peirce (1839 – 1914) foi um cientista, filósofo e linguista norte-americano. É considerado um dos 
fundadores da semiótica, com importantes contributos nos campos da lógica, linguagem e comunicação.

8 PEIRCE, Charles cit in ECO, Umberto - “Signo”, p. 11.
9 Umberto Eco (1932 – 2016) foi um escritor, filósofo, linguista e professor italiano. Com notoriedade 

global pelos seus romances, com destaque para O Nome da Rosa (1980) e O Pêndulo de Foucault (1988), 
Eco destacou-se também pela sua extensa obra académica, com particular incidência nos temas da semiótica, 
linguística e estética.

10 ECO, Umberto - “Signo”, p. 11.
11 Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) foi um filósofo e linguista suíço. Considerado um dos pais da 

semiótica e da linguística, os seus contributos permitiram que estas se definissem como ciências autónomas 
das demais disciplinas sociais.

12 Louis Hjelmslev (1899 – 1965) foi um linguista dinamarquês. Contribuiu para o desenvolvimento da teoria 
semiótica de Ferdinand Saussure.

13 ECO, Umberto - “Signo”.
14 JOLY, Martine - Introdução à análise da imagem, p. 28.
15 Ibidem.

fig. 1
A imagem e o seu significado.
Capela Bruder Klaus, Colónia, 
arquiteto Peter Zumthor, 
2007.
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que considera o projeto de arquitetura uma ação semiótica. Para o autor, a possibilidade de 
uma ação projetual “assenta, primeiro, na concepção da realidade como coisa indeterminada 
e contingente, sujeita ao tempo e à mudança e, segundo, na concepção do pensamento e da 
acção humana como estando dotadas de algum grau de autonomia e, portanto, livre (…) de 
quaisquer pre-determinações anteriores” 25. Esta noção, acrescenta o autor, depende das 
noções de inferência, pela ação de assemelhar experiências, e de discurso, pela estruturação do 
pensamento à medida que a expressão linguística vai sendo ordenada, o que conduz aos traços 
dominantes do projeto: “a categoria da possibilidade e a modalidade do futuro” 26.

Neste sentido, a associação do processo projetual à semiótica tem por base o entendimento 
de que a semiótica peirciana “possui a capacidade de descrever e explicar todos [os] fenómenos 
e experiências que envolvem processo de representação, inferência e comunicação, (…) de forma 
compreensiva e extensiva” 27. Tendo em conta o pressuposto de que todo o pensamento é 
um signo, a investigação de Lisboa permite-nos clarificar a semiótica enquanto fenómeno 
universal na vida de cada um, seja na significação inconsciente das coisas e dos espaços, ou 
pelo processo, mais informado, de criação.

Sobre esta temática, considera-se igualmente adequado desenvolver uma abordagem da 
expressão arquitetónica sob a lente da disciplina da estética. Aqui, a discussão prende-se 
frequentemente com questões de gosto e de estilo que, escapando às considerações percetivas, 
devem ser igualmente consideradas do ponto de vista cultural. Considera-se, aqui, a definição 
dada por Viollet-le-Duc 28, que ao distinguir de estilos, que considera serem “características 
que permitem distinguir, entre outras coisas, as escolas, as épocas” 29, define estilo como “algo 
que é característico da arte entendida como uma concepção do espírito (...) É numa obra de 
arte, a manifestação de um ideal que se sustenta num princípio” 29. Também neste campo 
são apresentadas posições distintas, e contraditórias, particularmente face às perspetivas 
apresentadas acima.

Pierre Francastel 30, ainda que considere que o que permite as trocas no interior das sociedades 
seja o facto das atividades significantes poderem ser tomadas por todos, defende que a forma 
como é descrita a criação dos conceitos de uma sociedade é geralmente ingénua. De acordo 
com o autor, “deve rejeitar-se, em absoluto, a ideia de que o exercício de percepção estética 
repousa sobre um processo de reconhecimento de conjuntos, totalmente coerentes e possíveis de 

25 LISBOA, Fernando - A ideia de projecto em Charles S. Peirce ou da teoria do projecto considerada como uma 
semiótica, p. 53.

26 Ibidem, p. 54.
27 Ibidem, p. 92.
28 Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814 - 1879) foi um arquiteto francês. Distinguiu-se pela sua obra na 

defesa da preservação do património arquitetónico, posições materializadas em várias obras, com destaque 
para o Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle (1854 - 1868).

29 VIOLLET-LE-DUC cit in RODRIGUES, José Miguel - O Mundo Ordenado e Acessível das Formas da 
Arquitectura, p. 249.

30 Pierre Francastel (1900 – 1970) foi um sociólogo e historiador de arte francês, cuja obra constitui um 
importante contributo na leitura da arte enquanto sistema de ação próprio.

significado 16.

Adianta Eco que, na perspetiva peirciana, um signo é “a instrução para a interpretação” 17, ou 
seja, é o estímulo inicial para todas as suas consequências 17. De facto, Peirce sustentou que 
“um signo é algo através do conhecimento do qual nós conhecemos algo mais” 18.

Para Eco, “a ciência dos signos é a ciência do modo como se constitui historicamente o sujeito. (…) 
De facto, (…) os homens e as palavras educam-se reciprocamente: todo o acréscimo de informação 
num homem comporta – e é comportado por – um correspondente acréscimo de informação de 
uma palavra” 19.

Nesta perspetiva de que a atividade humana se encontra umbilicalmente ligada à atividade 
simbólica, Eco defende que é também simbólica a atividade pela qual o homem dá conta da 
complexidade de experiências e as organiza em estruturas de conteúdo a que correspondem 
sistemas de expressão 20. Esta noção aproxima-se da perspetiva estruturalista de Claude Lévi-
Strauss 21, quando afirma que “toda a cultura pode ser considerada como um conjunto de 
sistemas simbólicos onde, no primeiro lugar, se colocam a linguagem, as regras matrimoniais, as 
relações económicas, a arte, a ciência, a religião” 22. Para Eco, estes sistemas simbólicos “tutelam 
as propriedades características da experiência, mas que, ao contrário da experiência, temos o 
poder de manipular” 23.

Estas definições basilares do processo significante e da construção de estruturas simbólicas 
nas culturas e sociedades, permitem compreender, por um lado, a complexidade das teias 
de relações que se estabelecem entre significantes, referentes e significados (na perspetiva de 
Peirce), e, por outro, que, de facto, o espaço construído resulta de uma conceção social, de 
sistemas simbólicos, que também podem, numa relação recíproca, ser alterados pelo espaço. 
É neste contexto que, no âmbito deste trabalho, se defende a arquitetura como um espaço 
de reflexo e de construção identitária, no qual podem ser alimentadas e despoletadas novas 
relações culturais.

Neste ponto torna-se igualmente pertinente convocar os estudos de Fernando Lisboa 24, 

16 JOLY, Martine - Introdução à análise da imagem.
17 ECO, Umberto - “Signo”, p. 25.
18 PEIRCE, Charles cit in ECO, Umberto - “Signo”, p. 25.
19 ECO, Umberto - “Signo”, p. 49.
20 Idem - “Símbolo”.
21 Claude Lévi-Strauss (1908 – 2009) foi um antropólogo francês. Considerado o fundador da antropologia 

estrutural, segundo a qual as culturas se definem num conjunto de sistemas simbólicos, a sua obra goza de 
uma enorme importância nos campos da antropologia e da sociologia, com destaque para Tristes Trópicos 
(1955), obra etnográfica, na qual faz uma análise das culturas fora da Europa, com particular incidência no 
Brasil.

22 LÉVI-STRAUSS, Claude cit in ECO, Umberto - “Símbolo”, p. 143.
23 ECO, Umberto - “Símbolo”, p. 143.
24 Fernando Lisboa foi um arquiteto, doutorado, e professor na Faculdade de Arquitectura da Universidade do 

Porto, com importantes contributos para os campos da semiótica na arquitetura e do desenho assistido por 
computador.
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Não contém nada que também não exista na realidade concreta” 40. Ainda que esta noção 
não tenha fácil adequação ao universo da arquitetura, sendo esta uma disciplina cujo campo 
de ação é o mundo concreto, poderá fazer sentido entendê-la como espaço de criação e de 
imputação de mudanças nesta realidade concreta.

Dentro do entendimento aqui defendido de que a obra arquitetónica é um produto desta 
construção social, aceita-se, no desenvolvimento deste trabalho, a conceção de Marcuse de que 
o mundo significado da arte não é apenas o mundo concreto da realidade, na perspetiva de que 
a obra tem capacidade de alterar realidades. Por outro lado, não será considerada a perspetiva 
de Francastel de que a perceção de uma obra é um processo unicamente de compreensão 
das suas próprias regras, sem o reconhecimento de conjuntos socialmente preconcebidos. Da 
mesma forma, não é aceite o entendimento de Scruton de que o ato percetivo depende de 
uma educação estética anteriormente formulada, já que se considera que este é um processo 
predominantemente referente aos sentidos, e não unicamente ao pensamento, como a autor 
defende. 

Tendo em conta o que foi descrito, no decorrer desta dissertação, será aceite a perspetiva 
peirciana, sustentada por Eco e Lisboa, que considera toda a atividade humana como processo 
semiótico, entre três polos: significante, referente e significado. Enquadrado nesta perspetiva, 
considera-se que é neste processo contínuo de educação recíproca entre Homem e linguagem 
que cada sujeito se constitui histórica e culturalmente. Desta relação, mais consciente ou 
inconscientemente, o espaço social e construído vai-se fundando.

40 MARCUSE, Herbert - A Dimensão Estética, p. 57.

situar num universo de referência” 31, acrescentando que “a imagem estética não está de modo 
nenhum ligada à instantaneidade, e que a imagem figurativa está sempre na mente e não na 
natureza. A imagem é sempre já um primeiro grau de associação e de montagem; ela já possui 
uma estruturação” 31.

O discurso de Francastel, que defende que o significado da obra de arte reside nas suas 
próprias regras, sem necessidade de ser interpretada segundo esquemas de raciocínio e 
reflexão discursiva, difere da posição globalmente aceite pela semiótica de que a análise mais 
indicada das obras é a simbólica. Para o autor, “a percepção da obra de arte repousa, não sobre 
um processo de reconhecimento, mas de compreensão” 32.

Por sua vez, o discurso conservador de Roger Scruton 33, fundado numa crítica ao 
funcionalismo, sustenta a defesa de valores espaciais, mas sobretudo formais, que diz estarem 
em falta desde o surgimento da arquitetura moderna. O autor, que defende que a máxima 
latina “gostos não se discutem” 34 apenas serve para validar as próprias idiossincrasias, sustenta 
a sua reflexão no culto do gosto que, defende, pode e deve ser educado para apreciar a 
arquitetura 34.

Deste modo, sustenta que “o prazer estético não é imediato à maneira dos prazeres dos sentido, 
mas é dependente de, e afectado por, processos do pensamento” 35. A produção arquitetónica, 
para o autor, carece de uma compreensão estética, pela qual “os nossos futuros objectivos 
tornam-se vivos perante nós antes de sermos capazes de os formular como políticas ou planos” 36.

Numa posição totalmente oposta à assumida por Scruton, a “estética marxista (…) encara a 
arte no contexto das relações sociais e atribui à arte uma função política e um potencial político” 37.

Herbert Marcuse 38, ainda que globalmente de acordo com esta conceção marxista 
“ortodoxa”39, defende que o potencial político da arte está na própria arte, como qualidade da 
forma estética, pelo que, “em virtude da sua forma estética, a arte é absolutamente autónoma 
perante as relações sociais”, transcendendo-as 39.

Para o autor, “o mundo significado na arte nunca é de modo algum apenas o mundo concreto 
da realidade de todos os dias, mas também não é um mundo de mera fantasia, ilusão, (…). 

31 FRANCASTEL, Pierre - A imagem, a visão e a imaginação : objecto pílmico e objecto plástico, pp. 30, 31.
32 Ibidem, p. 41.
33 Roger Scruton (1944 – 2020) foi um filósofo inglês, cuja vasta obra, que se centra nas temáticas da arte e da 

estética, contribui para a defesa dos valores conservadores.
34 SCRUTON, Roger - Estética da Arquitectura, p. 42.
35 Ibidem, p. 77.
36 Ibidem, p. 42.
37 MARCUSE, Herbert - A Dimensão Estética, p. 11.
38 Herbert Marcuse (1898 – 1979) foi um filósofo e sociólogo alemão. Marxista e membro da Escola de 

Frankfurt, foi um dos responsáveis pela formulação da teoria crítica, uma abordagem teórica debruçada 
sobre a análise do presente.

39 MARCUSE, Herbert - A Dimensão Estética, p. 11.
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1.2 Esfera pública – Espaço de representação social

“A importância do espaço público não é, seguramente, de ser mais ou menos extensivo, 
quantitativamente dominante ou protagonista simbólico, mas antes fazer referência aos espaços 
privados enquanto os transforma em património coletivo. (…)  Dar um caracter urbano e público 
aos edifícios e sítios que sem isso seriam apenas privados é a função do espaço público; urbanizar o 
privado: isto é, torná-lo parte do público” 41

Uma vez assentes as considerações acerca dos processos semióticos de fundação da identidade 
de indivíduos e comunidades, considera-se a pertinência de convocar para a narrativa algumas 
conceções a respeito do espaço social, no qual esta produção de significados se desenvolve. As 
questões referentes à relação entre o espaço social e os espaços físicos onde se desenrola a vida 
das comunidades têm sido amplamente abordadas no âmbito do pensamento teórico, não só 
nas disciplinas da sociologia e filosofia, mas também da arquitetura.

O espaço social é defendido por Herman Hertzberger 42 como o modelo para a conformação 
da cidade. De acordo com o autor, os espaços onde se desenrolam as atividades sociais estão 
presentes em todos os sítios onde vivemos e trabalhamos e, portanto, interagimos: “onde quer 
que as pessoas se encontrem (…) - quer acidental ou deliberadamente para reuniões ou encontros 
– podemos usar o termo espaço social” 43. Tendo em conta este entendimento do espaço social 
enquanto entidade que transcende o espaço público para o espaço privado, o autor acrescenta 
ainda que “a cidade é um fenómeno tão complexo que qualquer tentativa de racionalização é, 
inevitavelmente, uma simplificação” 44.

A modernidade trouxe profundas alterações nas estruturas de organização espacial da vida 
urbana. Num processo de acentuação da dualidade público-privado, o carácter do espaço 
social sofreu progressivas alterações desde o final do século XIX. Este processo tem reflexo 
com o aparecimento do que Marc Augé 45 viria a definir, já no final do século XX como não-
lugares – espaços de transporte e de trânsito “não antropológicos, (…) que não podem definir-se 
nem como identitários, nem como relacionais, nem como históricos” 46.

41 SOLÀ-MORALES, Manuel – “Public Spaces, Collective Spaces”, p. 87.
42 Herman Hetzberger (1932) é um arquiteto nascido nos Países Baixos. Da sua obras destaca-se a Escola 

Montessori, Delft (1966-70), o edifício de oficinas de Central Beheer, Apeldoorn (1972), e o Chassé Theater, 
Brada (1995).

43 HERTZBERGER, Herman – “Collective Space, Social Use”, p. 95.
44 Ibidem.
45 Marc Augé (1935) é um antropólogo francês. Referência essencial no estudo antropológico, foi responsável 

pelo cunho do termo não-lugares, na sua obra Não-Lugares (1992).
46 AUGÉ, Marc - Não-lugares: Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade, p. 67.

fig. 2
Quotidiano da vida social.
Simiane-La-Rotonde, Henri 
Cartier-Bresson, 1969.



2928

quam [pela qual] – de toda a vida política” 55.

Arendt atribui duas significações à esfera pública: associa-a à existência humana, como 
condição essencial, segundo a conceção de que a vida só tem significado se for vivida em 
público, e, por outro lado, “ao próprio mundo, na medida em que é comum a todos nós e é 
distinguível da nosso espaço privado” 56. Também para Arendt, a esfera pública está em declínio 
com o crescimento das sociedades de massas. Da mesma forma, a arquitetura e o planeamento 
urbano, que constituem segmentos da vida pública, enfrentam os mesmos riscos 57.

Na mesma linha de pensamento de Habermas e Arendt, Richard Sennett 58, que trata o 
conceito de público como domínio centrado na cidade, descreve a esfera pública como o 
espaço de interação entre indivíduos anónimos. Para o autor, “a representação teatral, na 
forma das boas maneiras, convenções, gestos e rituais, é a substância de que são formadas as 
relações públicas” 59. Com o domínio crescente do espaço privado face ao espaço público, os 
códigos de conduta social de debate sustentado e tolerante deixam de ser válidos, correndo o 
risco de perder o significado no campo das interações e das construções sociais 60.

Dentro das perspetivas abordadas, poderá considerar-se “a esfera pública como o domínio de 
atividade no qual a sociedade pode começar a construir-se” 61. Neste sentido, consideramos 
também que “o aperfeiçoamento da esfera pública moderna encontra a sua máxima expressão 
no domínio da arquitetura e do planeamento urbano” 62.

De facto, ainda no século XVIII, Claude-Nicolas Ledoux 63 depositava na arquitetura a 
ambição de influenciar o comportamento humano, sobretudo na articulação da esfera 
pública nas suas obras, pelo desenho de espaços recreativos e de encontro, onde diferentes 
classes sociais pudessem conviver e influenciar-se umas às outras. Também no projeto de 
New Lanark, da responsabilidade de Robert Owen 64, são desenhados dispositivos espaciais 
coletivos, com todas as funções e serviços associados 65.

Já no final do primeiro quartel do século XX, com a afirmação do movimento moderno, 

55 ARENDT, Hannah - The Human Condition, p. 198.
56 Ibidem, p. 52.
57 AVERMAETE, Tom, HAVIK, Klaske e TEERDS, Hans – Architectural Positions.
58 Richard Sennett (1943) é um sociólogo e historiador norte-americano. A sua obra seminal O Declínio Do 

Homem Público (1977) retrata as alterações entre as estruturas do público e do privado na época moderna.
59 AVERMAETE, Tom, HAVIK, Klaske e TEERDS, Hans – Architectural Positions, p. 29.
60 SENNETT, Richard - The Fall of Public Man.
61 AVERMAETE, Tom, HAVIK, Klaske e TEERDS, Hans – Architectural Positions, p. 33.
62 Ibidem.
63 Claude-Nicolas Ledoux (1736 – 1806) foi um arquiteto francês. Com uma obra caracterizada pelo 

ecleticismo formal e pela utopia, mas também pela incorporação de ideais sociais de igualdade entre classes, 
destaca-se a obra da Salina Real de Arc-et-Senans (1775).

64 Robert Owen (1771 – 1858) foi um político galês. Crítico do capitalismo, é reconhecido como um dos 
fundadores do socialismo e do cooperativismo. Foi responsável pela construção de conjuntos habitacionais 
para as classes trabalhadores, articuladas com os serviços sociais. Destes, destaca-se New Lanark (1915), na 
Escócia, e New Harmony (1925), no Indiana.

65 AVERMAETE, Tom, HAVIK, Klaske e TEERDS, Hans – Architectural Positions.

A alteração das estruturas espaciais que resultaram destes espaços, muitas vezes associados a 
terminais de aeroportos, gares de caminho-de-ferro ou estações de serviço em autoestradas, 
bem como a um outro tipo de espaços que surge com a proliferação de centros comerciais ou 
parques temáticos, trouxe consigo um enorme risco, pelas pressões constantes, de perda total 
do domínio público 47. A este respeito Charles Moore 48 afirmou em 1965 que, enquanto 
modelo representativo da alterações das estruturas espaciais que definem o espaço social, 
a “Disneyland deve ser reconhecida como a mais importante obra construída nas décadas 
anteriores”, 49 sem deixar de notar que, “curiosamente, para um espaço público, não é de acesso 
livre de custos” 49.

A progressiva perda das qualidades identitárias e relacionais, com a substituição dos espaços 
que tradicionalmente caracterizavam a vida urbana das cidades por espaços como o parque 
temático ou centro comercial, estruturas em que “o próprio discurso é restrito” 50 fazem levantar 
preocupações acerca da subsistência do espaço público. Esta preocupação e “o esforço para a 
recuperação da cidade” 50 tem vindo a ser entendida por vários autores como “uma luta da 
própria democracia” 50.

A problemática que a modernidade introduziu com a alteração destas estruturas espaciais, 
desta forma, ameaça também a subsistência da esfera pública, conceito que Jurgen Habermas51 
define como o domínio da vida social no qual um debate racional e sem restrições é levado 
a cabo pelos indivíduos sobre assuntos de interesse geral, e do qual se forma uma opinião 
pública que influencia formal e informalmente a organização das sociedades. Esta questão 
tem sido alvo de discussão profunda, em particular a partir da segunda metade do século XX, 
momento de revisão da modernidade e de debate do desenvolvimento das democracias no 
mundo ocidental 52.

Para Hannah Arendt 53 o conceito de esfera pública está relacionado com o de ação política, 
configurando o espaço no qual se dá a “ação, a única atividade que acontece diretamente 
entre pessoas sem o intermeio de coisas ou matéria” 54. Completa a autora que esta atividade 
“corresponde à condição humana de pluralidade (…). Enquanto que todos os aspetos da condição 
humana estão de alguma forma relacionados com a política, esta pluralidade é especificamente 
a condição – não só conditio sine qua non [sem o qual não pode ser], mas também conditio per 

47 AVERMAETE, Tom, HAVIK, Klaske e TEERDS, Hans – Architectural Positions.
48 Charles Moore (1925 – 1993) foi um arquiteto norte-americano. Reconhecido como um dos pais do pós-

modernismo, da sua obra destaca-se a Piazza d’Italia (1978), em Nova Orleães.
49 MOORE, Charles– “You Have to Pay for the Public Life”, p. 284. 
50 SORKIN, Michael cit in AVERMAETE, Tom, HAVIK, Klaske e TEERDS, Hans – Architectural Positions, 

p. 18.
51 Jurgen Habermas (1929) é um filósofo e sociólogo alemão. Membro da Escola de Frankfurt, foi também um 

dos responsáveis pela formulação da teoria crítica.
52 AVERMAETE, Tom, HAVIK, Klaske e TEERDS, Hans – Architectural Positions.
53 Hannah Arendt (1906 – 1975) foi uma filósofa germano-americana, globalmente reconhecida pela sua obra 

no campo disciplinar da teoria política. 
54 ARENDT, Hannah - The Human Condition, p. 198.
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defende o regresso aos elementos base que tradicionalmente compunham as cidades que, 
“como as ciências, não exibem apenas um problema de organização” 75, e que devem antes “ser 
analisadas de acordo com muitos problemas ou segmentos (…) relacionados uns com os outros. 
As variáveis são muitas, mas não estão em desordem, estão interligadas num todo orgânico” 75.

Por seu lado, Juhani Pallasmaa 76 defende que o espaço público perdeu as suas qualidades de 
coesão, dignificação e sensoriais na era moderna, argumentando que a descrição teatral que 
Walter Benjamin 77 faz das ruas tradicionais de Nápoles torna claro que o espaço público é o 
espaço das interações humanas e sociais 78: “As casas são usadas como palcos de teatro popular. 
Todas divididas num sem número de espaços de acção animados em simultâneo”, a arquitetura, 
“o elemento mais marcante da comunidade” é porosa, “em tudo se preservam espaços que podem 
transformar-se em cenários de imprevisíveis constelações de acontecimentos” 79.

Será importante ressalvar que, neste intenso debate da relação entre a esfera pública e o espaço 
urbano, foram também tomadas posições diametralmente opostas. Em particular, Rem 
Koolhaas 80, aceitando a evolução das sociedades de massas e reconhecendo as preocupações de 
Habermas e Sennett acerca da crescente individualização face à vida pública, sustenta que não 
será possível inverter esta tendência, e defende, numa provocação aos seus contemporâneos, 
que a cidade do futuro, a que chama cidade genérica, não terá história, identidade ou centros: 
“A cidade genérica (…) é fácil. (…) É ‘superficial’ – tal como um estúdio de Hollywood, pode 
produzir uma nova identidade todas as segundas-feiras de manhã.” 81.

Aceita-se, no enquadramento desta dissertação, a idealização de Herman Hertzberger de que 
o espaço social é o modelo de conformação da cidade, na medida em que são as atividades que 
aqui se desenrolam que guiam a conformação das estruturas sociais, históricas e culturais, em 
circunstâncias que afetam decisivamente o desenvolvimento das cidades. Admite-se que o 
espaço social não deve ser confundido com o espaço público, já que consiste num domínio que 
não é fisicamente delimitado, e que está presente em todas as nossas interações interpessoais, 
quer aconteçam numa praça ou num escritório. Consente-se também com a ideia de que o 
espaço público serve de referência para o espaço privado, para os seus acontecimentos, mas 
também para a sua conformação.

75 JACOBS, Jane - The Death and Life of Great American Cities, p. 433.
76 Juhani Pallasmaa (1936) é um arquiteto e professor finlandês. Com uma obra amplamente reconhecida, 

tratando essencialmente as questões da perceção arquitetónica, tem também uma ampla obra construída, da 
qual se destaca o Kamppi Center (2006), em Helsínquia.

77 Walter Benjamin (1892 – 1940) foi um filósofo, ensaísta e crítico alemão. Associado também à Escola de 
Frankfurt e à teoria crítica, o amplo reconhecimento da sua obra eleva-o ao estatuto de um dos maiores 
pensadores do século XX.

78 PALLASMAA, Juhani - “Inhabiting Space and Time – the Loss and Reconvery of Public Spaces”.
79 BENJAMIN, Walter - “Nápoles”, pp. 127, 128.
80 Rem Koolhaas (1944) é um arquiteto nascido nos Países Baixos. Com ampla obra construída e publicada, 

é um dos arquitetos mais influentes da contemporaneidade. Cofundador do Office for Metropolitan 
Architecture, da sua obra destaca-se a Biblioteca Central de Seattle (2004), a Casa da Música (2005), no Porto, 
e o edifício CCTV (2012), em Pequim.

81 KOOLHAAS, Rem – “Generic City”, p. 64.

a ideia de que a arquitetura deveria moldar a esfera pública era já comummente aceite: “O 
arquiteto torna-se criador de um carácter ético e social; as pessoas serão conduzidas a um melhor 
comportamento nas suas habitações e nas relações com os outros” 66.

A ambição de redefinição da esfera pública, com base na igualdade e autonomia de cada um, 
em quebra com os espaços públicos tradicionais, sobretudo ruas e praças da cidade burguesa 
novecentista, define-se como um dos objetivos dos arquitetos modernos. Este objetivo 
modernista foi declarado por Le Corbusier 67 na Carta de Atenas 68, na qual defende a “morte 
da rua-corredor” 69 e a libertação de todo o chão da cidade para o espaço público 69.

As contrariedades e constrangimento do programa modernista, em particular no que diz 
respeito à posição de alheamento em relação ao património construído, conduziram, nos 
atribulados anos do pós-guerra, a uma rutura com a geração mais nova. Estes arquitetos viriam 
a formar um grupo que ficaria conhecido como Team 10 70, e que operaria um novo processo 
critico de discussão e definição da esfera pública. Para eles, a complexidade associada à esfera 
pública constituía uma evidente qualidade, que as “limitações mecânicas” 71 do modernismo 
não conseguiam ultrapassar 71. Esta circunstância levou Alison e Peter Smithson 72 a afirmar 
que o seu “funcionalismo significa aceitar as realidades das situações, com todas as contradições 
e confusões e tentar fazer algo com elas. Em consequência, temos de criar uma arquitetura e 
um planeamento urbano que – pela forma construída – consiga dar valor à mudança, ao 
crescimento, ao fluxo, à vitalidade da comunidade” 73.

Também Jane Jacobs 74, num “ataque ao planeamento e reconstrução urbana” 75 moderna, 

66 TAUT, Bruno cit in AVERMAETE, Tom, HAVIK, Klaske e TEERDS, Hans – Architectural Positions, p. 34.
67 Le Corbusier (1887 – 1965) foi um arquiteto franco-suíço, que se destacou como um dos mais influentes 

do século XX, com a teorização dos cânones construtivos para a nova arquitetura moderna, materializados 
paradigmaticamente na Ville Savoye (1928), em Poissy-sur-Seine, e na Unité d’Habitation, projetada 
originalmente para Marselha (1947 – 1952), mas replicada por quatro ocasiões, bem como dos modelos 
urbanos a seguir, que, para além de terem marcado o planeamento urbano do século XX, foram parcialmente 
materializados em Chandigarth (1952 – 1960), na Índia.

68 A Carta de Atenas, resultante do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), foi 
publicada em 1933 por Le Corbusier. Configura um manifesto funcionalista a respeito do planeamento 
urbano e do funcionamento da vida moderna. Tem como base o modelo de ville radieuse, teorizada por Le 
Corbusier, que assenta na divisão de funções em cidades com amplos espaços livres e largas vias rodoviárias.

69 AVERMAETE, Tom, HAVIK, Klaske e TEERDS, Hans – Architectural Positions, p. 35.
70 Team 10 foi um grupo de arquitetos formalmente formado após a dissolução do Congresso Internacioal da 

Arquitetura Moderna (CIAM), em 1959. O arquiteto português Pancho Guedes (1925 - 2015) fazia parte 
do grupo central de organização dos encontros, que aconteceram até ao encontro de 1981 em Lisboa.

71 AVERMAETE, Tom, HAVIK, Klaske e TEERDS, Hans – Architectural Positions, p. 35.
72 Alison Smithson (1928 – 1993) e Peter Smithson (1923 – 2003) foram arquitetos ingleses. Com enorme 

impacto na produção arquitetónica e urbana da segunda metade do século XX, da sua obra destaca-se a 
escola Smithdon High School (1949 – 1954), em Norfolk, o edifício para o jornal The Economist (1959 – 
1965), e o complexo residencial Robin Hood Gardens (1969 - 1972), ambos em Londres.

73 SMITHSON, Alison e SMITHSON, Peter cit in AVERMAETE, Tom, HAVIK, Klaske e TEERDS, Hans 
– Architectural Positions, p. 35.

74 Jane Jacobs (1916 – 2006) foi uma escritora e jornalista norte-americana, cuja obra tem influência nos 
campos da sociologia e economia urbana, da arquitetura e do urbanismo. A sua obra The Death and Life 
of Great American Cities denuncia a falta de qualidade das estratégias de planeamento urbano em periferias 
isoladas de uma rede de referências culturais, sociais e históricas.



3332

Aceita-se a aceção, defendida pelos vários autores em análise, de que a esfera pública, enquanto 
domínio social no qual, pelas interações entre indivíduos, são estruturadas as sociedades, 
configura um meio essencial para a vida das comunidades nas cidades. Da mesma forma, 
compreende-se que, com o desenvolvimento das sociedades de massas, a esfera pública tem 
vindo a ser dissimulada e a enfrentar o risco de se perder totalmente.

Assim, admitem-se as perspetivas defendidas por Alison e Peter Smithson, de que a arquitetura 
e o planeamento urbano devem ser guiados pelo entendimento das circunstâncias de ação, 
e por Jane Jacobs, sustentando que, nestes processos, todas as variáveis que compõem os 
contextos de intervenção formam um todo orgânico que tem de ser tido em conta. Dado 
este posicionamento, também se acredita que é dever dos arquitetos a procura das qualidades 
que, de acordo com Juhani Pallasmaa, o espaço público perdeu, sem incorrer numa aceitação 
de que estas qualidades estão para sempre perdidas e que as cidades no futuro serão todas 
genéricas, sem identidade social, cultural ou histórica. 
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1.3 Arquitetura dos factos urbanos

“Esta divisão [esfera pública e esfera privada] está intimamente relacionada com a arquitetura 
da cidade, porque esta arquitetura é parte integrante do homem; é a sua construção. A arquitetura 
é a cena fixa das vicissitudes do homem; carregada de sentimentos de gerações, de acontecimentos 
públicos, e tragédias privadas, de factos novos e antigos. O elemento coletivo e privado, sociedade e 
indivíduo, contrapõem-se e confundem-se na cidade” 82

O entendimento da importância do espaço social para a conformação da vida das cidades, bem 
como da influência que a esfera pública assume para assegurar as qualidades que caracterizam 
a vida das comunidades, torna oportuno trazer para o estudo o contributo de Aldo Rossi 83 
no que respeita o crescimento das cidades.

No quadro da discussão que fomentou a produção teórica e prática da arquitetura no pós-
guerra, Aldo Rossi, na sua obra seminal de 1966, A Arquitetura da Cidade, alimenta a 
tese de que se deve olhar para as cidades enquanto peças de arquitetura. Para o arquiteto, a 
forma, componente base de descrição das cidades, é um elemento concreto que se refere a 
uma experiência concreta, e essa forma reassume-se na arquitetura da cidade. Dois aspetos 
são apontados à partida: por um lado, pode-se assemelhar a cidade a um manufacto, mais 
ou menos complexo, por outro, a análise pode deter-se em áreas mais delimitadas da cidade, 
“a factos urbanos caracterizados por uma arquitetura própria e, portanto, por uma forma 
própria” 84.

Rossi defende que a análise de um facto urbano em concreto desde logo levanta uma série 
de problemas, para além de nos permitir antever questões menos claras, que dizem respeito à 
qualidade e à natureza singular de cada facto urbano. A questão que daqui se permite extrair, 
de individualidade de cada facto urbano, “depende certamente mais da sua forma do que da 
sua matéria, embora esta tenha um papel importante; mas depende também do facto de a sua 
forma ser complexa e organizada no espaço e tempo” 85.

Esta posição abre espaço ao que o autor chama de crítica ao funcionalismo ingénuo. De facto, é 

82 ROSSI, Aldo - A Arquitetura da Cidade, p. 29.
83 Aldo Rossi (1931 – 1997) foi um arquiteto italiano. Com ampla obra construída, e com enorme 

reconhecimento internacional dos seus trabalhos escritos, A Arquitetura da Cidade (1966) e Autobiografia 
Científica (1981), foi um dos mais importantes arquitetos da segunda metade do século XX. Da sua obra 
construída, destaca-se o conjunto habitacional Gallaratese (1967 – 1974), em Milão, com o arquiteto Carlo 
Aymonino, o cemitério de San Cataldo (1971 – 1984), em Modena, a renovação do Teatro Carlo Felice (1984 
– 1991), em Génova, e o museu Bonnefanten (1995), em Maastricht.

84 ROSSI, Aldo - A Arquitetura da Cidade, p. 39.
85 Ibidem, p. 40.

fig. 3
Arquitetura facilmente 
reconhecível na evocação da 
memória coletiva.
Teatro del Mondo, Veneza, 
arquiteto Aldo Rossi, 1979.
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uma individualidade diferente” 94. 

Para Rossi, a individualidade começa no facto específico, na matéria, nas vicissitudes e na 
mente dos elaboradores, mas consiste também no lugar que determina a obra, “no sentido 
físico, mas também, e sobretudo, no sentido da escolha daquele lugar e da unidade indissolúvel 
que se estabelecer entre o lugar e a obra” 95. Neste sentido, as condicionantes do projeto dizem 
respeito “às ligações e à própria exatidão do locus como um facto singular determinado pelo 
espaço e pelo tempo, pela sua dimensão topográfica e pela sua forma, por ser sede de antigas e 
novas vicissitudes, determinado pela sua memória” 96.

As questões de constituição dos factos e da memória aqui levantadas por Rossi são, em grande 
parte, de natureza coletiva, pelo que importa estudar as relações entre o homem e o lugar, 
questões que respeitam a psicologia e ecologia urbana, das formas como o ambiente influencia 
o indivíduo e a coletividade e como, reciprocamente, o homem muda o ambiente. Segundo 
o autor, a psicologia, que nos diz, de um modo muito simplificado, que cada indivíduo vê a 
cidade de modo diferente, de acordo com experiências, impressões e memórias distintas, bem 
como as outras ciências através das quais se procura estudar a imagem, permite desbloquear o 
estudo da cidade. Acrescenta que a história da cidade é também a história da arquitetura, mas 
que a história da arquitetura é apenas um ponto de vista para olhar a cidade 97.

Rossi disserta também acerca da criação de novos factos urbanos, sem continuidade, 
convocando o conceito de simbolismo na arquitetura, “como se (…) a arquitetura se reatribuísse 
a necessidade de ser sinal e acontecimento para ela própria poder fixar e constituir uma época 
nova” 98. Esta noção está intimamente ligada à construção de obras que constituem um 
acontecimento original na formação urbana e que fazem com que a continuidade dos factos 
urbanos se perca e tenha de ser reencontrada nas novas condições 99.

A premissa de que os factos urbanos são o princípio e fundamento da constituição da cidade 
contrapõe-se ao problema do town-design, em que “leis, motivos, ordens não surgem da 
realidade histórica da cidade como ela é, mas que ligados a um plano, a um desenho geral de 
como ela deve ser” 100. Defende Rossi que, ainda que estas teorias possam ser aceitáveis quando 
se discute apenas uma parte da cidade, não conduzem a nada positivo na formação de toda a 
cidade e que, por oposição, “os factos urbanos frequentemente se colocam como lacerações dentro 
de uma certa ordem” 101. Para o autor, os problemas urbanos não podem ser reduzidos à sua 
realidade física. Pelo contrário, é necessária uma arquitetura, um estilo. Este entendimento é 

94 ROSSI, Aldo - A Arquitetura da Cidade, p. 140.
95 Ibidem, p. 148.
96 Ibidem, pp. 140, 141.
97 Ibidem.
98 Ibidem, p. 149.
99 Ibidem.
100 Ibidem, p. 152.
101 Ibidem, p. 153.

defendido que, ainda que não se deva refutar o conceito de função, perante um facto urbano, 
as principais questões que surgem têm que ver com “a individualidade, o locus, a memória e 
o próprio desenho” 86.

A memória, enquanto produto da coletividade, e da relação que se foi construindo e evoluindo 
com essa coletividade, tem aqui um papel muito importante. Enquanto alguns valores e 
funções que caracterizam os factos urbanos permanecem, outros mudam completamente, 
num processo em que a matéria é o “único dado empírico do problema” 87. “Na realidade” 88, 
adianta Rossi, “continuamos a usufruir de elementos cuja função há muito se perdeu; o valor 
destes factos reside, portanto, unicamente na sua forma. A sua forma participa intimamente na 
forma geral da cidade, dela é, por assim dizer, uma invariante” 88.

Esta questão está relacionada com a teoria das permanências na cidade, segundo a qual se 
definem elementos patológicos, ou propulsores: “ou nos servimos destes factos para procurar 
compreender a cidade na sua totalidade ou acabamos por ficar ligados a uma série de factos 
que não poderemos continuar a relacionar com um sistema urbano” 89.  Se por um lado podem 
ser associados ao conceito de monumentos, estes também podem constituir factos que, não 
absorvendo toda a continuidade da cidade, “podem tornar-se, relativamente ao estado das 
cidade, factos isolantes e aberrantes” 90.

A teoria de Rossi pressupõe, então, que se tenha a cidade como uma estrutura de continuidade 
espacial, composta por factos de natureza homóloga, sem que haja rutura entre eles, que 
relacionemos o desenvolvimento urbano com o sentido temporal, o que implica reconhecer 
que, numa dada coordenada temporal, se relacionam fenómenos homólogos, e que se 
admita que, numa mesma estrutura urbana, existem elementos de natureza particular com 
capacidade de retardar ou acelerar o processo de  desenvolvimento urbano 91.

Essencial para compressão da individualidade dos factos urbanos é o conceito de locus, 
que se entende como “a relação singular, e no entanto universal, que existe entre uma certa 
situação local e as construção que estão naquele lugar” 92. O lugar, a situação, definem um 
valor intermédio para a possibilidade de uma noção única de espaço, essencial face a um 
quadro de permanência “das formas que o mundo antigo parece ter resolvido para sempre” 93. 
Defende o arquiteto que “todas as grandes arquiteturas se propõem de novo a arquitetura da 
Antiguidade como se a relação estivesse fixa para sempre; mas em cada vez é reproposta com 

86 ROSSI, Aldo - A Arquitetura da Cidade, p. 51.
87 Ibidem, p. 40.
88 Ibidem, p. 72.
89 Ibidem, p. 70.
90 Ibidem, p. 69.
91 Ibidem.
92 Ibidem, p. 137.
93 Ibidem, p. 140.
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necessário para a clarificação dos processos de criação de cidades com base em processos de 
criação arquitetónica 102.

No que diz respeito à génese da forma arquitetónica, o autor afirma que a correspondência 
entre o sinal e o acontecimento, defendida acima, não é suficiente. Sustentando-se nos 
exemplos da cidade renascentista italiana de Palmanova e da moderna Brasília, nos quais 
a arquitetura se entende alargada à projetação de uma nova cidade, Aldo Rossi defende 
que “o momento principal de um facto arquitetónico esteja na técnica; ou seja, nos princípios 
autónomos segundo os quais se fundamenta e se transmite” 103, pelo que estes projetos, em 
que “a sua formação é independente, autónoma” 103, têm “uma história própria, pertencente à 
arquitetura” 103, constituindo factos com início numa série de outros factos 103.

A teoria de Rossi revela ser da maior relevância para a compreensão da importância que o 
lugar, o locus, assim como a individualidade no espaço-tempo de cada facto urbano, têm na 
conformação da imagem das cidades. Da mesma forma, Rossi demonstra que a memória 
coletiva dos povos está em toda a medida ligada ao crescimento da cidade, já que, ao longo do 
tempo, numa influência recíproca, molda o desenvolvimento mútuo. 

No enquadramento do desenvolvimento desta dissertação, o pensamento de Rossi, aqui 
explanado, é aceite como mecanismo essencial para a leitura do desenvolvimento das cidades, 
bem como para a criação de novos factos urbanos que, como vimos, mesmo que sejam 
independentes na sua formação, estão sempre dependentes de um universo de referenciação 
próprio, o da arquitetura.

“a própria cidade é a memória coletiva dos povos; e, tal como a memória está ligada a factos e a 
lugares, a cidade é o locus da memória coletiva. Esta relação entre locus e os cidadãos torna-se, assim, 
a imagem proeminente, a arquitetura, a paisagem; e como os factos estão contidos na memória, 
novos factos crescem juntamente com a cidade. Neste sentido absolutamente positivo as grandes ideias 
percorrem a história da cidade e dão-lhe forma.” 104

102 ROSSI, Aldo - A Arquitetura da Cidade.
103 Ibidem, pp. 165, 166.
104 Ibidem, p. 171.
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1.4 Construção da imagem do meio ambiente

“Contemplar cidades pode ser especialmente agradável, por mais vulgar que o panorama possa ser. 
Tal como uma obra de arquitectura, a cidade é uma construção no espaço, mas uma construção em 
grande escala, apenas perceptível no decurso de longos períodos de tempo.” 105 

Estabelecido que está um entendimento de base sobre os processos de referenciação simbólica, 
de interação interpessoal e estabelecimento de uma esfera pública, capaz de moldar a vida em 
comunidade, e de crescimento e desenvolvimento das cidades, em processos dependentes da 
memória coletiva e das significações dadas a cada lugar e contexto, entende-se a adequação 
do desenvolvimento do estudo para um campo de análise da imagem do espaço construído. 

As questões de simbolismo e de identidade levantadas por Aldo Rossi já tinham sido abordadas 
por Kevin Lynch 106, numa leitura acerca da imagem e estrutura do meio urbano e da sua 
legibilidade – conceito chave, para o autor, para a vida urbana: “o meio ambiente organizado 
(…) pode servir como estrutura envolvente de referência, um organizador de actividade, crença 
ou conhecimento” 107. Lynch acrescenta que “uma estrutura física viva e integral, capaz de 
produzir uma imagem clara, desempenha também um papel social. Pode fornecer a matéria-
prima para os símbolos e memórias colectivas da comunidade entre grupos” 108. Lynch defende 
que um meio ambiente legível não só oferece segurança aos indivíduos, como intensifica a 
experiência humana.

Assim, a construção da imagem do meio ambiente é resultado de um processo bilateral entre 
o observador e o meio. Enquanto que o “meio ambiente sugere distinções e relações” 109, o 
“observador (…) seleciona, organiza e dota de sentido aquilo que vê” 109. Assim, a imagem, que 
pode variar significativamente entre observadores, e “que limita e dá ênfase aquilo que vê” 110, 
está dependente da “capacidade de registo perceptual” 110.

Deste modo, define três componentes a partir dos quais a imagem do meio ambiente pode ser 
analisada: identidade – no sentido de individualidade ou particularidade, enquanto entidade 
separável das demais -, estrutura – relação espacial com o observador e com outros objetos -, e 

105 LYNCH, Kevin - A imagem da cidade, p. 11.
106 Kevin Lynch (1918 – 1984) foi um urbanista norte-americano. Os seus estudos sobre o planeamento 

urbano, baseados na pesquisa empírica sobre os comportamentos das comunidades no espaço urbano, 
tiveram enorme importância no desenvolvimento urbanístico e arquitetónico da segunda metade do século 
XX.

107 LYNCH, Kevin - A imagem da cidade, p. 14.
108 Ibidem.
109 Ibidem, p. 16.
110 Ibidem.

fig. 4
Chamada de atenção para as 
singularidades do espaço pela 
alteração temporária do meio 
e da sua imagem.
Wrapped Reichstag, Berlim, 
Christo e Jeanne-Claude, 
1995.
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Neste ponto, considera-se pertinente evocar a investigação de Christopher Alexander 119 
quanto ao modo intemporal com que são construídas as cidades e os edifícios, que “não podem 
ser preenchidos com vida, a menos que sejam produto de todos os indivíduos que constituem a 
cidade, que esses indivíduos compartilhem uma linguagem comum de padrões com os quais 
constroem os edifícios, e que essa linguagem comum de padrões esteja viva em si mesmo” 120.

O estudo desenvolvido pelo autor prende-se com estes padrões, que, face a problemas 
recorrentes no crescimento das cidades, constituem soluções e maneiras de construir. A teoria 
desenvolvida por Alexander sustenta que esta linguagem, constituída por padrões, estrutura 
uma malha que compõe os edifícios e as cidades 121. Defende Ingrid King 122 que a proposta 
de Alexander de considerar a obra como um conjunto de ideias e princípios que representam 
um processo coletivo entra em rutura com o conceito de arquitetura enquanto artefacto 123.

Para Alexander, as qualidades construtivas deste modo de construir intemporal, presentes e 
facilmente ilustradas nas técnicas de construção vernacular, estão em falta na arquitetura do 
século XX 124. Paradoxalmente, King defende que este ponto de vista surge em sequência do 
pensamento do movimento moderno, no sentido em que o ímpeto da forma construída está 
na função, ainda que, aqui, este conceito seja redefinido e expandido 125. Alexander pretende, 
desta forma, recuperar as qualidades que caracterizam a arquitetura coletiva do mundo pré-
industrial, propondo uma redefinição dos valores da arquitetura contemporânea.

O conceito de linguagem de padrões está, em larga medida, associado à poética da vida diária, 
isto é, às necessidades básicas, como dormir e comer, mas também ao que lhes está associado 
e à sua forma física, tanto do ponto de vista prático como instrumental. O que Alexander 
pretende recuperar prende-se com a experiência sensorial dos espaços e com as experiências 
imediatas que estes despoletam em cada indivíduo 126 127.

Assim, Alexander defende que os edifícios e as cidades que resultam deste modo de construir 
intemporal transmitem um sentido de ligação, aos lugares e contextos, mas também as pessoas, 
e de conhecimento e de pertença cultural que é transmitido pela experiência espacial 128.

119 Christopher Alexander (1936) é um arquiteto e urbanista austríaco. Os seus estudos críticos dos modos 
de produção arquitetónica modernos, na defesa da linguagem de padrões que caracteriza a arquitetura pré-
industrial, decorrentes das necessidades da vida humana, constituem um importantíssimo contributo para a 
teoria arquitetónica e urbana.

120 ALEXANDER, Christopher, ISHIKAWA, Sara e SILVERSTEIN, Murray – A pattern language, p. 9.
121 Ibidem.
122 Ingrid King é uma pintora e professora norueguesa. Foi colaboradora de Christopher Alexander, tendo obra 

escrita acerca da teoria da linguagem dos padrões, por ele introduzida.
123 KING, Ingrid - “Christopher Alexander and Contemporary Architecture”.
124 ALEXANDER, Christopher, ISHIKAWA, Sara e SILVERSTEIN, Murray – A pattern language.
125 KING, Ingrid - “Christopher Alexander and Contemporary Architecture”.
126 Ibidem.
127 ALEXANDER, Christopher, ISHIKAWA, Sara e SILVERSTEIN, Murray – A pattern language.
128 KING, Ingrid - “Christopher Alexander and Contemporary Architecture”.

significado – para o observador, seja prático ou emocional 111.

Dentro deste quadro, e tendo em conta que o desenvolvimento das imagens é um processo 
de duplo sentido entre observador e objeto, percebe-se que a imagem pode ser alimentada 
e reforçada por projeções simbólicas, num processo para o qual o autor aponta como 
fundamental o conceito de imaginabilidade – a qualidade que permite evocar uma 
imagem forte num observador, e “que facilita a produção de imagens mentais vividamente 
identificadas, poderosamente estruturadas e altamente úteis no meio ambiente” 112.

Ainda que aponte outros fatores influenciadores da imagem de uma cidade, como o 
significado social de cada área, das suas funções, da sua história, ou mesmo dos seus nomes, 
o autor defende que esta parece ser uma sobreposição das imagens públicas construídas por 
muitos indivíduos, resultante da perceção que cada um faz dos elementos físicos 113.

Neste processo, os elementos marcantes, cuja “especialização e originalidade” 114 lhes permite 
assumir uma posição de destaque e individualidade, servem de pontos de referência na 
cidade e, na sua associação e inter-relação, realçando-se ou entrando em conflito, constroem a 
imagem coletiva do meio urbano 114.

Para Lynch, qualquer área tem um estrutura e uma identidade, pelo que a garantia de 
um ambiente visualmente bom é fulcral para a manutenção de significados e sentidos já 
existentes, para além de considerar fulcral “o seu papel de guia e produtor de estímulos para 
novas explorações” 115. Adianta ainda que o processo de reformulação dos ambientes  levanta 
frequentemente a questão de como descobrir e conservar as imagens fortes, enquanto se 
enfrenta o problema de criação de uma imagem nova, em particular em zonas suburbanas, onde 
“a mudança física não pode ser justificada por simples razões estéticas” 116 e as “características 
naturais não são suficientes para guiar a estrutura” 116.

Lynch defende que “precisamos de um meio ambiente que não seja simplesmente bem 
organizado, mas também poético e simbólico” 117, e que “a clareza de estrutura e vivacidade 
de identidade são os primeiros passos para o desenvolvimento de símbolos fortes” 117. Na mesma 
linha ideológica de Arendt, Habermas e Sennett, Lynch defende que o desenvolvimento do 
design urbano de um meio ambiente está intimamente ligado à criação de uma audiência 
crítica e atenta – a esfera pública: “Devido à intensidade nela vivida, à reunião de gente tão 
díspar, a cidade é um local romântico, rico em pormenores simbólicos” 118.

111 LYNCH, Kevin - A imagem da cidade.
112 Ibidem, p. 21.
113 Ibidem.
114 Ibidem, pp. 91, 97.
115 Ibidem, p. 122.
116 Ibidem, pp. 128, 129.
117 Ibidem, p. 132.
118 Ibidem.
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Neste ponto, considera-se relevante recordar Gaston Bachelard 129 que, a propósito da 
conciliação da poética das novas imagens com os arquétipos do passado, considera que esta 
relação não é causal. Segundo o autor, “a imagem poética não está sujeita a um impulso. Não 
é o eco de um passado. É antes o inverso: com a explosão de uma imagem, o passado longínquo 
ressoa de ecos” 130. Para o autor, o esclarecimento da imagem poética está dependente de uma 
análise fenomenológica da imaginação 131.

No desenvolvimento deste trabalho de investigação, considera-se que os estudos de Kevin 
Lynch para a leitura da identidade do espaço urbano são da maior importância, contribuindo 
decisivamente para a fundamentação dos princípios defendidos anteriormente. De facto, a 
estreita relação que o autor traça entre a imagem do espaço urbano e os símbolos e memória, 
corroboram a posição tomada por Aldo Rossi, quando defende que o desenvolvimento 
urbano está dependente da memória das comunidades. Do mesmo modo, o estabelecimento 
de um processo bilateral entre observador e meio na construção da imagem do meio, 
dependente da perceção do observador, permite aproximar esta leitura à interpretação que a 
semiótica faz do estabelecimento da atividade humana. 

Por outro lado, a definição dos três componentes pelos quais a imagem do meio pode ser 
analisada - identidade, estrutura e significado - permite-nos compreender que não basta que 
o ambiente esteja bem organizado, se não houver também uma identidade forte, poética 
e simbólica. Apenas com a satisfação desta obrigatoriedade, é possível que se desenvolvam 
significações por parte das comunidades.

Também a investigação de Christopher Alexander quanto à forma como as cidades crescem, 
totalmente impregnada na cultura e na vida diária das comunidades, corrobora a posição, 
aqui defendida, de que este é um processo altamente informado pela identidade e pela cultura 
de cada povo.

129 Gaston Bachelard (1884 – 1962) foi um filósofo e poeta francês. As suas contribuições para o estudo 
da epistemologia fizeram com que a sua obra tenha tido uma enorme influência nas gerações que a ele se 
seguiram.

130 BACHELARD, Gaston – A Poética do Espaço, p. 2,
131 Ibidem.
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1.5 Experiência percetiva

“Há uma sugestão de ação inerente nas imagens da arquitetura, o momento de encontro ou a 
promessa de uso e propósito. A reação corpórea é um aspeto inseparável da experiência da arquitetura 
(…). Uma experiência arquitetural real não é apenas uma série de imagens retinais; o edifício é 
encontrado – é aproximado, confrontado (…), relacionado com o corpo, percorrido, utilizado como 
condição para outras coisas (…). Um edifício não é um fim em si mesmo: ele enquadra, articula, 
reestrutura, dá significado, relaciona, separa e une, facilita e proíbe.” 132

Numa narrativa sequencial, considera-se agora pertinente a abordagem das questões que mais 
intimamente têm que ver com a perceção associada à experiência de cada espaço. Depois de 
abordada a temática da imagem do meio composto pela arquitetura, e da contribuição de 
algumas considerações acerca da perceção do espaço urbano, será agora explorada a experiência 
sensorial de cada espaço arquitetónico.

As questões de linguagem e de perceção têm vindo a ser amplamente discutidas no seio da 
arquitetura. Esta temática está intimamente ligada à ciência da fenomenologia, que, segundo 
Bachelard, considerando o princípio da imagem na consciência individual de cada um, 
permite avaliar a sua subjetividade e a variabilidade 133.

Alberto Pérez-Gómez134 lembra que a descrição que Vitrúvio 135 faz da origem da arquitetura 
está ligada à origem da linguagem. Com a descoberta do fogo, e o consequente ato de 
comunhão em torno da fogueira, que despoletou os primeiros atos de socialização e a 
formulação de palavras, surgiu a poiesis da arquitetura, a “possibilidade de criação” 136.

Pérez-Gómez defende que já os autores clássicos consideravam a arquitetura um produto de 
significados. Para o autor, a descrição que Vitrúvio faz da arquitetura - fabrica et raciocinatione 
– nas passagens iniciais do primeiro livro da obra De architectura consiste numa alusão ao que 
é feito e ao que lhe dá o nome e razão, o seu logos 137.

O autor alerta ainda para a existência de um terceiro espaço da realidade – chora -, diferente do 

132 PALLASMAA, Juhani – “An Architecture of the Seven Senses”, p. 35.
133 BACHELARD, Gaston – A Poética do Espaço.
134 Alberto Pérez-Gómez é um historiador mexicano, reconhecido pela sua abordagem fenomenológica à 

arquitetura.
135 Vitrúvio (81 a.C. – 15 a.C.) foi um arquiteto e tratadista romano. Na sua obra De architectura, constituída 

por dez volumes, que constitui o primeiro tratado de arquitetura de que há conhecimento, formula as bases 
formais e conceptuais da arquitetura clássica. A sua obra fundadora goza, até à contemporaneidade, de um 
enorme protagonismo na produção e no pensamento arquitetónico.

136 PÉREZ-GÓMEZ, Alberto – “The Space of Architecture: Meaning as presence and representation”, p. 9.
137 Ibidem.

fig. 5
O espaço a ser percorrido e 
experienciado.
Sonsbeek Pavillion, Arnhem, 
arquiteto Aldo van Eyck, 1966 
(reconstruído em 2006). 
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insuficiências do corpo, melhora as suas capacidades e facilita a sua interação com o meio 148. 
O autor defende a aceção de Edward T. Hall 149 de que “o território é em todos os sentidos um 
prolongamento do organismo, marcado por sinais visuais, vocais e olfativos” 150.

Steven Holl acrescenta que a arquitetura tem o poder de transformar a existência diária. 
Desta forma, o ato de pressionar um puxador de uma porta e abrir um quarto banhado por 
luz pode tornar-se profundo quando experienciado com consciência sensorial – “Ver, sentir 
estas fisicalidades é tornar-se sujeito dos sentidos” 151. Neste posicionamento, afirma também 
que “enquanto as sensações e as impressões calmamente nos envolvem no fenómeno físico da 
arquitetura, a força generativa reside na intenção por detrás dela” 152, acrescentando ainda, 
citando Goethe 153, que não se deverá procurar nada por detrás dos fenómenos, já que “eles 
são lições em si mesmo” 154.

Pallasmaa também propõe que a experiência arquitetónica envolve atos de “recolha, lembrança 
e comparação” 155 e que a “memória corporificada tem um papel essencial na base da lembrança 
de um espaço e de um sítio” 155. Neste sentido, “nas experiências memoráveis de arquitetura, 
o tempo e o espaço fundem-se numa só dimensão, na substância base do ser, que penetra a 
consciência” 156.

Da mesma forma, Peter Zumthor 157 faz menção a memórias gravadas no tempo e no espaço. 
Estas, afirma, constituem as suas experiências arquitetónicas mais profundas, e revelam ser 
o reservatório das imagens e das atmosferas arquitetónicas que explora no sua produção 
arquitetónica 158.

O pensamento de Zumthor permite expandir a reflexão do ato preceptivo da experiência 
da arquitetura para o da produção arquitetónica. Defende que cada nova obra intervém 
numa situação histórica específica e que, por isso, para que tenha qualidade, deve entrar 

148 ESPUELAS, Fernando – Madre Matéria, p. 109
149 Edward T. Hall (1914 – 2009) foi um antropólogo norte-americano. A sua investigação constitui um 

importante contributo para o estudo das relações culturais e simbólicas com os espaços, com particular 
destaque para a sua obra A Dimensão Oculta (1966).

150 HALL, Edward T. cit in ESPUELAS, Fernando – Madre Matéria, p. 109.
151 HOLL, Steven – “Questions of Perception – Phenomenology of Architecture”, p. 40.
152 Ibidem, p. 41.
153 Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) foi um filósofo, autor e teórico alemão. Para além de se ter 

notabilizado como um dos influentes autores europeus dos séculos XVIII e XIX, com destaque a obra Fausto 
(1829), as suas reflexões têm um grande impacto nas mais variadas áreas disciplinares, em particular na arte e 
na arquitetura.

154 GOETHE, Johann cit in HOLL, Steven – “Questions of Perception – Phenomenology of Architecture”, p. 
41.

155 PALLASMAA, Juhani – “An Architecture of the Seven Senses”, p. 37.
156 Ibidem.
157 Peter Zumthor (1943) é um arquiteto suíço. Afirmou-se como um dos mais influentes arquitetos 

contemporâneos, com uma importante obra escrita e construída, da qual se destaca as termas de Vals (1996), 
os museus Kunsthaus (1997), em Bregenz, e Kolumba (2007), em Colónia, bem como a capela Bruder Klaus 
(2007), também em Colónia.

158 ZUMTHOR, Peter - Pensar la Arquitectura.

espaço do que existe, e é indestrutível, e do que é constituído pelo que virá a ser, em constante 
mudança, espaço que fora já postulado por Platão 138. Este espaço, de criação e participação 
humana, que é, em simultâneo, um espaço cósmico e abstrato e substância da criação humana, 
deve ser apreendido na passagem, no chiasma, entre o que existe e o que virá a existir 139. O 
autor clarifica: “Chora, um espaço vazio que não é nada, assumido pelo senso comum como o 
espaço exclusivo de ação, é o sentido da arquitetura” 140.

Para Pérez-Gómez, a obra de arquitetura enquanto produto da chora exige uma síntese 
da matéria e da imaginação coletiva, e, de forma a evitar os perigos do esteticismo, do 
funcionalismo redutor e do formalismo, “deve considerar o potencial narrativo enquanto 
estrutura da vida humana, uma visão poética materializada no espaço-tempo” 141. O arquiteto 
deve considerar os dramas do espaço-tempo, sendo eles parte do programa dos edifícios ou 
não 142. 

Juhani Pallasmaa defende que uma experiência arquitetónica autêntica consiste no ato 
de aproximação de um edifício, e não no confronto com fachada, ou seja, na linguagem 
tectónica do edifício e na assimilação da construção pelos sentidos. Para o autor, a arquitetura 
do século XX tornou-se progressivamente uma arte da “imagem impressa, fixada pelo olho 
rápido da câmara” 143. Os perigos que a sociedade de massas apresenta para a esfera pública 
estendem-se à experiência arquitetónica. Do mesmo modo, avança Steven Holl 144 que “para 
avançar de encontro às experiências escondidas, devemos penetrar o véu omnipresente da media 
de massas” 145.

A experiência arquitetónica que, segundo Pallasmaa, é feita por todos os sentidos, por toda 
a nossa existência corpórea, é articulada no centro do nosso corpo. Dentro deste quadro, “o 
nosso domicílio é o refúgio do nosso corpo, memória e identidade. Estamos em constante diálogo 
e interação com o ambiente, a um ponto em que é impossível desligar a imagem do Ser da sua 
situação espacial e de existência” 146. 

Também Fernando Espuelas 147 defende que a arquitetura “surge como um desdobramento 
da pele, um extensão da fronteira do corpo” 148, como uma prótese que, para além de cobrir as 

138 Platão (428/427 a.C. - 348/347 a.C.) foi um filósofo e matemático grego. A par de Sócrates, seu mentor, e 
Aristóteles, seu discípulo, foi um dos responsáveis pela fundação do conhecimento filosófico e científico.

139 PÉREZ-GÓMEZ, Alberto – “The Space of Architecture: Meaning as presence and representation”.
140 Ibidem, p. 24.
141 Ibidem, p. 23.
142 Ibidem.
143 PALLASMAA, Juhani – “An Architecture of the Seven Senses”, p. 28.
144 Steven Holl (1947) é um arquiteto norte-americano. Com importante obra escrita, caracterizada pela 

abordagem fenomenológica, e construída, destaca-se o museu Kiasma (1998), em Helsínquia, o edifício 
Simmons Hall (2002) em Massachusetts, e o Museu de Arte Nelson-Atkins (2007), no Missouri.

145 HOLL, Steven – “Questions of Perception – Phenomenology of Architecture”, p. 41.
146 PALLASMAA, Juhani – “An Architecture of the Seven Senses”, p. 35.
147 Fernando Espuelas é um arquiteto e professor espanhol, com investigação nos campos da hermenêutica da 

arquitetura.
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num diálogo com a existência: “o nosso sentir e compreender estão enraizados no passado, 
razão pela qual as relações sensoriais que criamos com um edifício devem respeitar o processo de 
lembrança” 159. Completa que os edifícios que têm a capacidade de ser gradualmente aceites 
pelas envolvências são aqueles que maior capacidade têm de apelar às nossas emoções 160.

No seio desta investigação, defende-se que a arquitetura tem a capacidade de criar novas 
realidades físicas, de ser a fronteira entre o espaço do que existe e do que ainda não existe, 
no espaço de ação que é o chora. A possibilidade de criação, a poesis da arquitetura, faz com 
que na materialização na passagem, no chiasma, entre o que existe e o que virá a existir, o 
arquiteto, compreendendo as circunstâncias de ação, o locus, seja capaz de criar condições 
para a alteração social e cultural da realidade.

Assume-se que a arquitetura, enquanto extensão do corpo, tem o poder de afetar de uma 
maneira indiscutível a vida humana, pelo que, na linha de pensamento que vem a ser 
desenhada, considera-se que a experiência percetiva de cada espaço configura uma parte fulcral 
no processo de referenciação mútua entre as comunidades, na construção e na consolidação 
das suas identidades, e os espaços, nos processos de produção de significados.

159 ZUMTHOR, Peter - Pensar la Arquitectura, p. 18.
160 Ibidem.
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1.6 Expressão arquitetónica

“A linguagem de um ser é o médium em que se comunica a sua essência espiritual” 161 

O entendimento dos processos de estruturação e crescimento das sociedades e das cidades, 
bem como os fundamentos estabelecidos em relação aos processos de perceção e significação 
dos espaços, permitem fundamentar o estudo do espaço arquitetónico enquanto domínio 
de definição e consolidação de identidades. Dentro desta interpretação, considera-se que a 
expressão arquitetónica, que define estes espaços, é uma parte essencial para a sua perceção e 
referenciação. 

Produto de uma linguagem, a composição arquitetónica não deve, assim, ser tratada como 
um problema de fachada, mas antes como uma realidade a ser experienciada. A este respeito, 
Walter Benjamin defende que todas as manifestações intelectuais do homem podem ser 
concebidas como uma espécie de linguagem, que define os princípios orientadores para a 
comunicação dos conteúdos intelectuais: “toda e qualquer comunicação através de conteúdos 
é linguagem, sendo a comunicação através da palavra apenas um caso particular, subjacente a 
conteúdos humanos ou que nele se baseiam” 162.

Ainda que a técnica tenha alterado profundamente os meios de produção artística, em especial 
no campo da arquitetura, e tenha despoletado o desenvolvimento das sociedades de massas, 
com todos os perigos para a esfera pública descritos nas primeiras páginas deste trabalho, 
defende Benjamin que se mantém inalterado um aspeto fundamental: “o aqui e agora da 
obra de arte – a sua existência única no lugar em que se encontra. É (…) nessa existência única, e 
apenas aí, que se cumpre a história à qual, no decurso da sua existência, ela esteve submetida” 163.

Desta forma, e corroborando com as posições aceites ao longo da narrativa, existe, 
independentemente da circunstância, única no espaço e no tempo, oportunidade para, 
aceitando as realidades preexistentes, operar nelas uma transformação, informada pelo locus 
e pela memória.

Deste modo, considera-se o espaço construído, a linguagem que conforma a sua expressão, e 
a imagem que o caracteriza, como espaço de representação social, de memória e de criação e 
solidificação de identidades e culturas. Este espaço é, assim, resultado de uma interação entre 
o homem e o meio: “Este mundo que tem toda a aparência de existir em si, de me cercar e me 

161 BENJAMIN, Walter - “Sobre a Linguagem em Geral e sobre a Linguagem Humana”, p. 164.
162 Ibidem.
163 Idem - “A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica”, p. 64.

fig. 6
Domínio da expressão 
arquitetónica.
Cemitério de San Cataldo, 
Modena, arquiteto Aldo 
Rossi, 1971 - 1988. 
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exceder, existe graças a mim” 164.

A obra arquitetónica enquanto fonte de significação permite, na lente de Fernando Espuelas, 
ver um edifício como um texto. No entanto, segundo o autor, como os significados são 
dependentes das impressões pessoais e dos valores sociais, o entendimento da arquitetura 
constitui uma forma de diálogo com a sociedade. Assim, “cada edifício nada mais é do que 
uma longa conversa (…) que resultará mais interessante quanto mais e mais variadas respostas 
obtiver” 165.

Este diálogo, impulsionado pelos arquitetos, tem a capacidade de alterar as realidades. 
De acordo com Herman Hertzberger, a urbanidade de um espaço, exterior ou interior, 
que depende da capacidade do projetista para dotar os espaços de qualidade social, pode 
influenciar os relacionamentos sociais 166. De modo análogo ao conceito de promenade 
architecturale, como Le Corbusier descreve a forma como espaço é experienciado quando 
percorrido, é possível dramatizar as dinâmicas do movimento de forma a que se criem 
situações cuja teatralidade resulta num aumento das probabilidades de encontro. Desta 
forma, “o espaço, pela sua organização, tem um efeito atrativo  (…), criando as condições para 
que [as pessoas] foquem as suas atenções umas nas outras e para lá as manter” 167.

Neste processo de experimentação espacial, Hertzberger introduz também o conceito de 
espacialidade, que define como uma sensação a que somos sujeitos, particularmente quando 
não é possível compreender aquilo que vemos imediatamente. Na sua perspetiva, este 
processo é caracterizado por uma sobreposição de camadas de informação, que fazem com 
que não seja possível interpretar o espaço na sua totalidade e fazem com que sejam levantadas 
expectativas em relação àquilo que ainda não foi interpretado 168. 

Esta qualidade, de que os espaços são dotados, é resultado da expressão do edificado, no jogo 
compositivo entre a arquitetura com o locus. É desta complexidade, resultante da arquitetura, 
que decorre a multiplicidade de interpretações percetivas de que são dotados os espaços. 
Neste sentido, considera-se que a arquitetura, em particular, aquilo que expressa, é a base 
para todos os relacionamentos entre espaço e pessoas. Por este motivo, é também o meio de 
representação das atividades sociais e de construção e consolidação das identidades. Conclui-
se, desta forma, que tanto a experiência arquitetónica, como os processos de significação 
e criação de identidade, dela dependentes, são resultado de um diálogo com a expressão 
arquitetónica.

164 MEARLEAU-PONTY, Maurice cit in ESPUELAS, Fernando – Madre Matéria, p. 29.
165 ESPUELAS, Fernando – Madre Matéria, p. 31.
166 HERTZBERGER, Herman – Space and the Architect – Lessons in Architecture 2.
167 Ibidem, p. 100.
168 Ibidem, p. 17.
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“A escola moderna ficou intrinsecamente ligada à urbanidade e à história das cidades.” 170

A escola moderna constitui, de facto, um catalisador de urbanidade. As cidades expandem-
se por expropriação territorial, e pela ordenação, mais ou menos consciente, desses novos 
territórios, num processo em que as escolas reforçam a urbanidade ou forçam a disponibilização 
de novos espaços a ser urbanizados 171.

O crescimento e a gradual universalização do ensino, bem como o surgimento de escolas em 
novos pontos geográficos é um processo extenso, e que se encontra ainda longe de terminado. 
Deste complexo processo, que está intimamente ligado ao desenvolvimento social, político, 
económico e urbano, vão sendo definidos novos momentos de construção singulares no 
tempo, no espaço e nas circunstâncias em que são delineados.

É neste contexto que importa estudar o crescimento da escola portuguesa, desde o século XIX 
até aos dias de hoje, enquanto processo de criação e alteração de realidades urbanas e sociais, 
e consequentemente peça geradora e estruturadora de urbanidade e, complementarmente, de 
identidade. De facto, a institucionalização do edifício escolar constitui “um factor decisivo (…) 
na constituição de uma memória” 172.

A evolução urbana é acompanhada, ou talvez seja reflexo, de um processo de maturação do 
sistema político, bem como do educativo. Por este motivo, considera-se que qualquer análise 
feita em relação ao crescimento da escola portuguesa deve ter em conta as realidades sociais, 
políticas e económicas em que surgiram cada uma das ações de construção escolar. 

Por este motivo, e para que seja possível estruturar um entendimento acerca do 
desenvolvimento do universo escolar português, optou-se por encadear cronologicamente os 
diversos momentos chave da história da arquitetura portuguesa, com especial incidência na 
arquitetura de edifícios escolares.

“O processo de construção dos edifícios destinados ao ensino secundário é um processo paralelo ao da 
construção do sistema político português e da construção da própria pedagogia.” 173 

170 MAGALHÃES, Justino - “Para a História da Arquitectura Escolar: Pedagogia, Arte, Património”, p. 42.
171 Ibidem.
172 Ibidem, p. 56.
173 MONIZ, Gonçalo Canto - “A Construção do Programa Liceal: Arquitectura, Política e Ensino”, p. 28.

“Na sua variedade, na sua espontaneidade e no seu ecletismo, que nunca lhe retiram um genérico 
carácter de família que nos permite a sua permanente identificação, existe uma arquitectura 
portuguesa.” 169 

169 ALVES COSTA, Alexandre – Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa. Outros Textos 
sobre a Arquitectura Portuguesa, p. 24.
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2.1 Portugal na segunda metade do século XIX

O século XIX foi, no contexto europeu, “um período de grandes avanços industriais que 
deram origem a um intenso processo de urbanização” 174 despoletado pela “necessidade 
de reorganização e expansão do território construído” 174. Face ao estado de insalubridade e 
precariedade do edificado existente, “os esforços concentraram-se em dotar os territórios de 
infraestruturas e equipamentos urbanos – como redes de abastecimentos, esgotos, comunicações, 
transportes, saúde e educação – de forma a dar resposta às novas necessidades de uma sociedade 
moderna” 175.

Durante este período, Portugal viveu numa realidade conturbada de grande “fragilidade 
moral e institucional” 176. A longa guerra civil deixou profundas marcas de divisão e atraso 
social, económico e industrial, que a Regeneração 177  e o Fontismo 178  não foram capazes de 
contrariar 179. Da Questão Coimbrã 180 vem um “sinal efémero de penetração da tecnologia” 181, 
mas Portugal vivia em “resistência ao progresso [o que fazia] ficar fora do tempo, da história” 181. 
Defendia isso mesmo Antero de Quental 182: “Para vivermos livres dos solavancos horríveis da 
história do torvelinho social resolvemos nós o problema de um modo todo nosso e que, ao menos, 
não se negará originalidade – viver fora da história e do progresso” 183.

Espelho da produção cultural portuguesa, também na arquitetura, “acabada a linhagem (…) 
que teve na renovação pombalina o seu momento mais alto, a produção arquitectónica tornara-

174 MONIZ, Gonçalo Canto e FERREIRA, Carolina - “O Edifício Escolar para o Ensino Secundário: a 
Infraestrutura Urbana. Uma análise sobre os Modos de Articulação Arquitetónicos e Urbanos”, p. 81.

175 Ibidem.
176 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior. Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa, p. 145.
177 Regeneração diz respeito ao período que se seguiu à insurreição militar de 1 de maio de 1851, que pôs fim 

aos governos setembristas (ver nota 198), que se seguiram à Guerra Civil. Este período, que conheceu o seu 
fim com a revolta de 1 de janeiro de 1868, caracterizou-se por um esforço de desenvolvimento económico e 
de modernização, associado a pesadas medidas fiscais.

178  Fontismo, designação que deriva do nome do Presidente do Conselho de Ministros de 1871 a 1886, Fontes 
Pereira de Melo (1819 – 1887), designa o período que se seguiu à Regeneração, no qual se fez sentir um forte 
investimento em obras públicas, sustentado em financiamentos externos, o que levaria ao colapso do sistema 
financeiro português e, consequentemente, à instabilidade económica e social.

179 ALVES COSTA, Alexandre - “Cem anos entre razão e gosto”, p. 13.
180 Questão Coimbrã diz respeito a uma polémica literária que opôs aquela que viria a ser conhecida como 

Geração de 70 aos seus antecessores românticos. Este grupo era constituído por jovens como Antero 
de Quental (1842 – 1891), Eça de Queiroz (1845 – 1900) e Ramalho Ortigão (1836 – 1915) que, no 
ambiente boémio da cidade universitária de Coimbra, procuraram operar uma renovação política e cultural, 
aproximando aos ideais realistas e naturalistas.

181 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior. Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa, p. 145.
182 Antero de Quental (1842 – 1891) foi poeta, figura preponderante da Geração de 70, teve um papel ativo no 

movimento do realismo em Portugal e na Questão Coimbrã.
183 QUENTAL, Antero cit in TOSTÕES, Ana - A Idade Maior. Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna 

Portuguesa, p. 145.

fig. 7
Neoclássico no Teatro D. Maria II, Lisboa, 
arquiteto Fortunato Lodi, 1842 - 1846.

fig. 8
Ecletismo dos revivalismos manuelinos, 
góticos, românicos  e islâmicos do Palácio 
Nacional da Pena (transformação do 
Convento de São Jerónimo), Sintra, arquiteto 
Wilhelm von Eschwege, 1840 - 1847.

fig. 9
Romântico das avenidas, Avenida da 
Liberdade nº 206 - 218, Lisboa, arquiteto 
Norte Júnior, 1912 - 1914.
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2.2 Criação do ensino liceal em Portugal

“Attendendo a que a Instrucção Secundaria é de todas as partes da Instrucção Publica aquella que 
mais carece de reforma, por quanto o systema actual consta na maior parte de alguns ramos de 
erudição esteril, quasi inutil para a cultura das sciencias, (...) Attendendo outrosim a que não póde 
haver illustração geral e proveitosa, sem que as grandes massas de Cidadãos, que não aspiram aos 
estudos superiores, possuam os elementos scientificos e technicos indispensaveis aos usos da vida no 
estado actual das sociedades; Hei por bem Approvar, e Decretar o Plano dos Lyceos Nacionaes” 194

Depois de um longo período durante o qual o ensino não esteve veiculado a um espaço 
concreto, esta realidade veio a alterar-se no período de liberalização após a revolução francesa, 
com as alterações sociais e políticas que trouxe, “autonomizando o ensino pela construção de 
um conjunto de espaços próprios para a prática pedagógica” 195. Num rápido processo em que 
o edifício escolar ganha protagonismo e representatividade na malha urbana das cidades, “no 
início do século XX, a identificação do edifício escolar como equipamento público autónomo está 
completamente estabelecida” 196.

Os liceus são criados em Portugal em 1836 197, três meses após a Revolução de Setembro 198, 
por promulgação de Passos Manuel 199, com o objetivo de constituir a preparação básica 
para o ingresso nos cursos superiores e para a formação do clero. Destinado à formação da 
população masculina pertencente às classes mais abastadas, foram criados liceus nas cidades 
principais do país, Lisboa, Porto e Coimbra, nas restantes capitais de distrito, bem como nas 
ilhas da Madeira e dos Açores 200.

De acordo com Gonçalo Canto Moniz 201, a legislação de Passos Manuel propunha “renovar 
a sociedade portuguesa através da escola” 202, pela “substituição do ensino humanista, praticado 

194 Decreto de 17 de novembro de 1836.
195 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. 261.
196 ALEGRE, Alexandra - Arquitectura escolar. O edifício liceu em Portugal (1882-1978), p. 2.
197 A criação do ensino liceal em Portugal foi determinada pelo Decreto de 17 de novembro de 1836 (Decreto da 

Instrução Secundária).
198 A Revolução de 9 de setembro de 1836 faz referência à insurreição dos deputados afetos ao liberalismo 

radical, com destaque para Passos Manuel, que viria a constituir novo governo. O golpe resultaria na criação 
de uma nova Carta Constitucional, em 1938.

199 Passos Manuel (1805 – 1862) foi Ministro do Reino de 1836 a 1837, período, ainda que curto, no qual foi 
responsável por uma série de reformas sociais, com particular incidência na educação.

200 ADÃO, Áurea - “As Instalações do Ensino Secundário-Liceal na Monarquia Constitucional: Do Provisório 
ao Definitivo”.

201 Gonçalo Canto Moniz (1971) é arquiteto, doutorado, investigador no Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra, cuja obra tem particular incidência nos temas da regeneração urbana, da 
arquitetura moderna e da arquitetura escolar.

se activamente menor, (…) num país onde tarda o desenvolvimento industrial” 184.

No final do século, ainda que se tenha conhecido experiências neoclássicas, como o Teatro D. 
Maria II, em Lisboa, “da Pena aos revivalismos manuelinos e românicos, é o romantismo que 
se exprime e varia” 185. Romântico que, adianta José-Augusto França 186, “foi também o espírito 
cosmopolita dos modestos luxos das Avenidas da Liberdade e Aliados” 187.

O romantismo e neorromânico dominaram, de facto, a produção arquitetónica no país desde 
as últimas décadas do século XIX até ao início do século XX, de tal forma que a historiografia 
nacional o reconhecia em 1900 como “o estilo mais português que tínhamos” 188, no qual estava 
a garantia de um renascimento arquitetónico nacional 188.

Do ponto de vista do ordenamento do território, a primeira ferramenta criada para orientar 
o processo de urbanização foi criada apenas em 1864, o Plano Geral de Melhoramentos, que 
vigorou até 1920. Seguiu-se o Plano Geral de Urbanização em 1934, decretado por Duarte 
Pacheco 189,  Ministro das Obras Públicas do Estado Novo 190, e que se manteve em vigor 
até 1970. Tanto um como outro, “introduziram uma ideia de conjunto, ou seja, uma ideia 
que toda a obra de urbanização deveria estar integrada num plano geral e não ser pensada 
isoladamente do sistema urbano” 191, com a conjugação das “diferentes infraestruturas e 
equipamentos urbanos num sistema interdependente pelo qual a vida urbana se torna possível” 191.

O surgimento e desenvolvimento destas ferramentas, ainda que tenha acontecido geralmente 
com atraso e com fraca dimensão face ao que foi acontecendo no resto da Europa, acompanhou 
um entendimento de que os equipamentos escolares são parte do sistema urbano, pelo 
que “a sua construção e planeamento integrou esta lógica de conjunto e interdependência 
funcional”192. Deste modo, para além de ser o meio arquitetónico pelo qual a configuração do 
sistema educativo fica estabilizado, “o Edifício Escolar é um objecto técnico e social e ainda uma 
infraestrutura que estrutura o território urbano seguindo uma ideia de inovação tecnológica e 
modernidade” 193.

184  ALVES COSTA, Alexandre - “Cem anos entre razão e gosto”, p. 13.
185 FRANÇA, José-Augusto - História da Arte em Portugal - O Pombalismo e o Romantismo, p. 9.
186  José-Augusto França (1922) é historiador e crítico de arte, cuja extensa obra constitui uma referência no 

estudo da cultura portuguesa do século XX.
187 FRANÇA, José-Augusto - História da Arte em Portugal - O Pombalismo e o Romantismo, p. 9.
188 FIGUEIREDO, José cit in FRANÇA, José-Augusto - História da Arte em Portugal - O Pombalismo e o 

Romantismo, p. 171.
189 Duarte Pacheco (1900 – 1943) foi Ministro das Obras Públicas e Comunicações entre 1932 e 1936, e, mais 

tarde, de 1938 até à data da sua morte, período no qual acumulou este cargo com o de Presidente da Câmara 
de Lisboa. Foi responsável por uma profunda modernização infraestrutural do país, com especial incidência 
em Lisboa e suas periferias, do ponto de vista das estruturas urbanas e das redes viárias e de comunicações.

190 Estado Novo foi o regime político autoritário português que vigorou desde a aprovação da Constituição de 
1933 até à Revolução de 25 de abril de 1974, ano em se instituiu um estado democrático.

191 MONIZ, Gonçalo Canto e FERREIRA, Carolina -  “O Edifício Escolar para o Ensino Secundário: a 
Infraestrutura Urbana Uma análise sobre os Modos de Articulação Arquitetónicos e Urbanos”, p. 82.

192 Ibidem.
193 Ibidem.
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2.3 Entre a tradição e a modernização

“No início de Novecentos a cultura portuguesa, como aliás de um modo geral por toda a Europa, debatia-
se entre um desejo de modernização, que se apoiava numa crença optimista nas potencialidades da 
máquina, e uma nostalgia de passado ameaçado, ancorada na sobrevivência dos valores de uma 
alma nacional de raiz eminentemente rural que desprezava esse presente em acelerada mutação.” 204

José-Augusto França aponta duas obras do início do século que, contemporâneas, defronte 
uma da outra à entrada do Cemitério do Alto de São João, em Lisboa, passam “o testemunho 
de dois gostos sucessivos do revivalismo nacional – um arrastando o processo romântico muito 
para além da sua vigência cultural [Túmulo dos Viscondes de Valmor, 1900-1904, arquiteto 
Álvaro Machado 205] e outro assumindo uma nova consciência de raízes históricas [Túmulo dos 
Benfeitores da Misericórdia, 1905, arquiteto Adães Bermudes 206]” 207.

Adianta ainda José-Augusto França que “a expansão do gosto neorromântico (...) se relacionou 
com o problema da Casa Portuguesa (…), fornecendo elementos morfológicos a centenas 
de edifícios de variada importância e pelo tempo fora até aos anos 30 de Novecentos, 
articulando-se mesmo com os tiques Modernistas” 208. O mesmo autor defende que, usando 
esta gramática e marcando a personalidade própria, este gosto foi praticado neste período 
pelos melhores arquitetos, como Ventura Terra 209, Marques da Silva 210, Álvaro Machado, 

204 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior. Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa, p. 151.
205 Álvaro Machado (1874 – 1944) foi um arquiteto e professor de desenho no Instituto Superior Técnico. Da 

sua obra destaca-se, para além do Túmulo dos Viscondes de Valmor, o edifício sede da Sociedade Nacional 
de Belas-Artes (1906 - 1913), em Lisboa, bem como o Museu Rafael Bordalo Pinheiro (1916), que lhe valeu 
o Prémio Valmor de 1917, prémio atribuído desde 1902, destinado a premiar a qualidade da arquitetura no 
município de Lisboa.

206 Adães Bermudes (1864 – 1948) foi um arquiteto formado nas escolas de belas artes do Porto e de Paris. Foi 
responsável pelo projeto-tipo que resultou na construção de 184 escolas primárias (ver 2.10), bem como pelas 
obras de conservação e restauro de vários monumentos nacionais, entre os quais o Palácio Nacional de Sintra 
e o Convento de Mafra. Venceu o Prémio Valmor de 1908 pela obra do edifício 2-2K, na Avenida Almirante 
Reis, em Lisboa.

207 FRANÇA, José-Augusto - História da Arte em Portugal - O Pombalismo e o Romantismo, p. 172.
208 Ibidem.
209 Miguel Ventura Terra (1866 – 1919) foi um arquiteto formado nas academias de belas artes do Porto e 

de Paris. Com um amplo corpo de obras, em particular em Lisboa, destaca-se os edifícios liceais contruídos 
em Lisboa (ver 2.4), as obras da Sinagoga de Lisboa (1902 - 1904), do Palacete Valmor (1906), em Lisboa, o 
Santuário de Santa Luzia (1904-1959), em Viana do Castelo, e a Maternidade Alfredo da Costa (1908-1932), 
em Lisboa.

210 José Marques da Silva (1869 – 1947) foi um arquiteto formado nas academias de belas artes do Porto e de 
Paris. Com vasta obra em especial no Porto, destacam-se os edifícios liceais construídos no Porto (ver 2.4), 
a Estação Central de Caminhos-de-Ferro de São Bento (1896 – 1916), o Teatro Nacional de São João (1910 – 
1920), o edifício dos Armazéns Nascimento (1914 - 1927), e a Casa de Serralves (1925-1943), todos no Porto.

nos colégios religiosos, pelo ensino científico, a implementar nos novos liceus laicos” 202. Por outro 
lado, os novos liceus deveriam ser estabelecidos em edifícios públicos bem situados. De facto, 
até à criação do Liceu Nacional de Aveiro, em 1851 – o primeiro a instalar-se num edifício 
construído de raiz, partilhado com a biblioteca pública da cidade - todos os liceus criados por 
Passos Manuel foram instalados em edifícios de colégios e conventos abandonados aquando 
da extinção das ordens religiosas em 1834 203.

À semelhança dos colégios religiosos e conventos em que os liceus se foram instalar, o edifício 
do Liceu Nacional de Aveiro assume um papel preponderante no espaço urbano, com uma 
imagem que, seguindo a estrutura compositiva clássica, afirma a presença do edifício estatal 
para o espaço urbano. Do ponto de vista morfológico e de organização dos espaços, o edifício 
difere da estrutura conventual, já que não tem pátio central.

202 MONIZ, Gonçalo Canto - “A Construção do Programa Liceal: Arquitectura, Política e Ensino”, p. 28.
203 Ibidem.

fig. 10
Protagonismo urbano do Liceu 
Nacional de Aveiro, 1851.
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Raul Lino 211, Norte Júnior 212 e Miguel Nogueira Júnior 213, cuja obra reflete com particular 
clareza o “ecletismo de lembranças várias” 215, com particular importância o edifício no 
gaveto entre as Avenidas da República e de João Crisóstomo, em Lisboa (1913), “que, caso 
certamente único em Portugal, penetra a lição estética dum Mackintosh 214”, bem como a 
“espampanante”215 sede do Banco do Fomento Nacional (1919), também em Lisboa 215.

O ideal de Casa Portuguesa, que se desenvolveu “numa campanha de duvidosa base cultural 
regional” 216, em paralelo a uma questão cronológica e estilística que, por influência dos 
estudos do alemão Albrecht Haupt 217, veio despoletar uma nova vaga de eleição do período do 
renascimento e do barroco joanino, em confronto com o neorromânico medieval que se tinha 
oposto ao neomanuelino no final do século XIX , enfrentou enormes críticas desde o início do 
século XX, tendo sido inclusivamente apelidada em 1903 por Abel Botelho 218  de “ingénua 
crença” 219. Neste contexto, Raul Lino, que tinha sido discípulo de Haupt em Hanover, 
destaca-se por optar pelo período renascentista, numa arquitetura “neolusitanista”220, 
com uma série de casas para clientes cultos e abastados, nas quais ensaia uma “admirável 
inserção na paisagem e (…) articulação de volumes complexos que (…) asseguravam ligação e 
entendimento da natureza” 220. Esta atitude que, para ele, representava “o último surto do 
romantismo” 221, estava, segundo José-Augusto França, num polo completamente oposto ao 
de arquitetos como Ventura Terra e Marques da Silva – uma arquitetura “fiel a uma tradição 
rural como garantia de genuinidade de valores portugueses” face a “uma atitude cosmopolita de 

211 Raul Lino (1879 – 1974) foi um arquiteto formado em Hanover e Lisboa. Pelo gosto eclético, a sua obra 
procura uma articulação entre a tradição e a modernidade. Da sua vasta obra, destaca-se o Teatro Tivoli 
(1924), em Lisboa, a Casa dos Patudos (1960), em Alpiarça, bem como um amplo conjunto de casas no 
distrito de Lisboa, que em muito contribuíram para a definição do ideal de Casa Portuguesa.

212 Norte Júnior (1878 – 1962) foi um arquiteto formado nas escolas de belas artes de Lisboa e Paris. Autor de 
uma vasta e eclética obra, e vencedor, por cinco ocasiões distintas, do Prémio Valmor, destaca-se a Casa para 
o pintor José Malhoa (1904-1905), em Lisboa, o revivalista Palacete de Belmarço (1912-1917), em Faro, bem 
como um extenso conjunto de edifícios nas Avenidas Novas, em Lisboa.

213 Miguel Nogueira Júnior (1883 – 1953) foi um arquiteto formado na Escola de Belas Artes de Lisboa e 
discípulo de Miguel Ventura Terra, com quem colaborou nas obras de requalificação do Palácio de São Bento 
e de construção da Igreja de Santa Luzia (foi responsável pela sua conclusão após a morte de Ventura Terra).

214 Charles Mackintosh (1868 – 1928) foi um arquiteto escocês, cuja obra se aproxima às correntes da art 
nouveau e arts and crafts europeias. Com trabalho conjunto com a sua esposa Margaret Macdonald (1864 – 
1933), a sua obra, que se estende da produção arquitetónica, com destaque para o edifício Willow Tea Rooms 
(1896 – 1903), em Glasgow, bem como para as instalações da Glasgow School of Art (1897 – 1909), até ao 
design, goza de uma enorme influência na produção arquitetónica europeia do século XX.

215 FRANÇA, José-Augusto - História da Arte em Portugal - O Pombalismo e o Romantismo, p. 173.
216 Ibidem, p. 176.
217 Albrecht Haupt (1852 – 1932) foi um arquiteto e historiador alemão com obra publicada acerca da 

arquitetura e da arte em Portugal, em particular do renascimento.
218 Abel Botelho (1856 – 1917) foi um político, coronel de Estado-Maior do Exército e escritor, partidário das 

correntes do realismo e naturalismo.
219 BOTELHO, Abel cit in FRANÇA, José-Augusto - História da Arte em Portugal - O Pombalismo e o 

Romantismo, p. 175.
220 FRANÇA, José-Augusto - História da Arte em Portugal - O Pombalismo e o Romantismo, p. 177.
221 LINO, Raul cit in FRANÇA, José-Augusto - História da Arte em Portugal - O Pombalismo e o Romantismo, 

p. 177.

O romântico frente aos revivalismos 
históricos góticos e manuelinos:
fig. 11
Túmulo dos Viscondes de Valmor, 
arquiteto Álvaro Machado, 1904.

fig. 12
Túmulo dos Benfeitores da Misericórdia, 
arquiteto Adães Bermudes, 1905.

fig. 13
Ecletismo de Miguel Nogueira Júnior. 
Edifício no gaveto entre as Avenidas da 
República e de João Crisóstomo, Lisboa, 
1913.

fig. 14
Manipulação eclética de origens variadas 
de Raul Lino.  Teatro Tivoli, Lisboa, 
1924.

fig. 15
Inserção cuidada na natureza de Raul 
Lino.  Casa de Santa Maria, Cascais, 1918.

11
13
14
15
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modernidade que via no fenómeno da cidade a garantia do progresso social” 222.

Considera-se pertinente fazer menção à leitura que Nuno Portas 223 desenvolve sobre a obra 
de Raul Lino. Defende o autor que grande parte da produção do início do século XX de Raul 
Lino é em tudo semelhante à dos seus contemporâneos: “a manipulação eclética de formas 
de origens variadas” 224, com o “uso livre de materiais passados como meio disponível, (…) para 
renovar” 224. Contudo, o “uso de materiais da tradição portuguesa para conservar” 225, que 
denotou em várias obras “onde não se vê qualquer inovação importante nos ambientes que 
propõe” 225, possibilitou “a redução a clichés das casas portuguesas, propostos, sintomaticamente, 
pelo aspecto exterior e epidérmico do seu apelo, por mimetismo, a alguns tipos tradicionais – e 
cujas consequências o próprio Raul Lino não se cansará de repudiar” 225.

Raul Lino espelha o espírito do tempo: “a tradição a mim pessoalmente nada oprime nem 
aflige. (...) Recebo a braços abertos a nova técnica, todas as novas técnicas, mas quero que elas se 
subordinem à ideia que nos ilumina quando se trata de exprimir uma tenção – um sentimento 
– em que espírito e alma se sobrepõem à determinação material” 226, concluindo, “Para mim 
há nesta pretensa subordinação à máquina, um elemento moral que se despreza em absoluto e 
que eu não vejo substituir por coisa melhor” 226. A posição de Raul Lino, entre a tradição e a 
modernidade, reflete as tensões ideológicas em que viviam os arquitetos portugueses.

Mais longe das correntes nacionalistas ligadas ainda ao neomanuelino e à busca de um 
desenho português tradicionalista, Miguel Ventura Terra, “com o seu gosto francês eclético” 227, 
projeta o Pavilhão das Colónias Portuguesas da Exposição Universal de Paris, em 1900, “uma 
obra inteligente que, voltada para fora, comprovava a capacidade internacional do arquiteto 
moderno” 227.  Já antes disso, em 1896, foi encarregue das obras de remodelação do velho 
Mosteiro de São Bento, onde se viria a instalar a Assembleia da República, obra que em 1903 
seria elogiada por Ramalho Ortigão 228, como o mais importante, grandioso e belo edifício 

222 FRANÇA, José-Augusto - História da Arte em Portugal - O Pombalismo e o Romantismo, p. 177.
223 Nuno Portas (1934) é arquiteto, urbanista, professor e político formado nas escolas de belas artes de Lisboa 

e Porto. Foi colaborador do arquiteto Nuno Teotónio Pereira de 1959 até 1974, ano em que assumiu o 
cargo de Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo, posição a partir da qual fomentou a criação de 
cooperativas de habitação e gabinetes de apoio local (GAT), bem como do Serviço de Apoio Ambulatório 
Local (SAAL) (ver 2.11). Figura incontornável da arquitetura portuguesa do século XX, principalmente no 
que ao planeamento urbano diz respeito, foi responsável, entre outros, pelo plano do campus universitário de 
Aveiro (1990), do primeiro Plano Geral da Expo 98, para além dos projetos da Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus (1962 – 1964) (Prémio Valmor de 1975) e do edifício Franjinhas (1966 – 1969), com Teotónio Pereira, 
ambas em Lisboa. Da sua obra escrita destaca-se A Cidade como Arquitetura (1968).

224 PORTAS, Nuno - “Raúl Lino. Uma Interpretação Crítica da sua Obra de Arquitecto e Doutrinador”, p. 
280.

225 Ibidem.
226 LINO, Raul cit in TOSTÕES, Ana - A Idade Maior. Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna 

Portuguesa, p. 151.
227 FRANÇA, José-Augusto - História da Arte em Portugal - O Pombalismo e o Romantismo, p. 174.
228 Ramalho Ortigão (1836 – 1915) foi um escritor, e uma das figuras principais na Questão Coimbrã(ver nota 

180), que preconizou o choque literário e cultural entre o romantismo e o realismo. Foi membro do grupo 
de intelectuais que, por terem visto goradas as suas expectativas juvenis de transformação e modernização 
cultural e moral da sociedade portuguesa, se autointitulariam de Vencidos da Vida.

fig. 16
Composição clássica, alheia a modas. 
Assembleia da República Portuguesa, 
Lisboa, arquiteto Ventura Terra, 1896.

fig. 17
Ecletismo “neobizantino ou 
neorromânico”. Santuário de Santa Luzia, 
Viana do Castelo, arquiteto Ventura 
Terra, 1904 - 1959.

fig. 18
“Pré-modernista” edifício Armazéns 
Nascimento, Porto, arquiteto Marques da 
Silva, 1914 - 1916.

fig. 19
Frente urbana, de composição clássica 
da Estação Central de São Bento, Porto, 
arquiteto Marques da Silva, 1900 - 1916.

16
17
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19
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2.4 Liceus portugueses

“Na sua relação urbanística com a cidade, estes liceus nascem claramente dentro de uma nova lógica 
urbanística, que localiza os equipamentos em áreas de expansão controlada da cidade, funcionando 
como elementos capazes de gerar urbanidade.” 238 

Ainda que o Liceu de Aveiro assinale o início da construção liceal em Portugal, segundo 
Gonçalo Canto Moniz, só vinte anos após o seu surgimento, “é lançado o primeiro debate 
concreto sobe o programa para um liceu” 239, com o projeto para o Liceu Central de Lisboa. Este 
Liceu foi inaugurado apenas em 1911, como Liceu Passos Manuel, com projeto de Rosendo 
Carvalheira 240, depois de ter conhecido duas outras propostas: de José Luiz Monteiro, 
apresentada em 1882, e de Raphael da Silva Casto, de 1888. A construção do edifício é 
consumada depois da constituição de uma Comissão, em 1902, formada, entre outros, por 
professores do liceu, pelo médico Ricardo Jorge 241, e pelos arquitetos Adães Bermudes e 
Rosendo Carvalheira 242.

De facto, só muito perto da queda do regime monárquico 243, em 1905, se reconheceu que 
“o estado dos nossos edifícios liceais é tal, o material tão pobre, e o mobiliário tão antigo que 
bem pode dizer-se que, neste importantíssimo capítulo de administração escolar, pouco temos 
progredido” 244; diagnóstico que se fez acompanhar com a recomendação de construção 
de novos edifícios próprios, equipados com mobiliário moderno e material adequado – 
“providências que se impõem, tão indiscutível que seria supérfluo fundamentá-las” 244.

São de particular importância, do relatório da Comissão de 1902, as questões higienistas, no 
que diz respeito à “necessidade de acomodar nas melhores condições de higiene as necessidades 
de semi-internato, de providenciar lugares apropriados para jogos e exercícios ao ar-livre, de 
redimensionar os pátios/claustros, que devem ser bem ventilados e iluminados pela luz do sol, 

238 MONIZ, Gonçalo - Arquitectura e instrução. O projecto moderno do liceu: 1836-1936, p. 101.
239 MONIZ, Gonçalo - “A Construção do Programa Liceal: Arquitectura, Política e Ensino”, p. 28.
240 Rosendo Carvalheira (1861 – 1919) foi um arquiteto, que, para além do Liceu Passos Manuel (1911), 

foi autor de edifícios como o Sanatório de Sant’Ana (1901 – 1904), em Cascais, bem como pelas obras de 
restauro da Sé da Guarda (1899 – 1921).

241 Ricardo Jorge (1858 – 1939) foi um médico, investigador e higienista. Na qualidade de médico municipal do 
Porto, cargo que exerceu entre 1891 e 1899, diagnosticou a epidemia que assolou a cidade de 1899 como peste 
bubónica, que teoricamente teria sido extinta no seculo XVIII, episódio que fez estender o reconhecimento 
da sua autoridade científica nacional e internacionalmente.  

242 MONIZ, Gonçalo - “A Construção do Programa Liceal: Arquitectura, Política e Ensino”, p. 28.
243 O que veio a acontecer com a revolução de 5 de outubro de 1910, que levou à proclamação da República 

Portuguesa.
244 Decreto de 29 de agosto de 1905 cit in ADÃO, Áurea - “As Instalações do Ensino Secundário-Liceal na 

Monarquia Constitucional: Do Provisório ao Definitivo”, p. 70.

dos cem anos anteriores, “uma construção de gosto independente, entre a tradição donde 
vinha o edifício e necessidades actuais, alheias a modas, clara e ponderada” 229. O ecletismo 
e modernismo de Ventura Terra estendeu-se, para além da arquitetura habitacional, à 
arquitetura religiosa, com particular destaque para o Santuário de Santa Luzia (1904 - 
1959), em Viana do Castelo, um desenho “neobizantino ou neorromânico (...) de perfeita 
pormenorização numa massa que coroa bem a altura do monte” 230, em resposta ao neoclássico 
da Igreja do Bom Jesus de Braga, erguida por Carlos Amarante  cem anos antes 230.

Também no Porto, o ecletismo francês ganha força com Marques da Silva, que, depois da 
construção da Estação Central de Caminhos-de-Ferro de São Bento (1900 - 1916), onde 
articula uma moderna estrutura de ferro na gare com a transformação e o enriquecimento 
da imponente fachada, se insurgiria contra a arquitetura antiquada do plano de 1915 
de Barry Parker 231 para a Avenida dos Aliados, rematado pelo “sumptuoso, (…) rico num 
ecletismo internacional, sem personalidade” 232 edifício dos Paços do Concelho com o traço de 
Correia da Silva 233. Já na década de 1910, Marques da Silva viria a operar enormes avanços 
funcionais, em particular nos liceus portuenses, como veremos mais à frente, e plásticos, com 
maior relevância no edifício Armazéns Nacimento (1914 - 1916), “para o qual inventou uma 
estrutura de cimento armado de grandes janelas, num jogo de formas dentro do sentido eclético 
da arqutiectura similar francesa (de Perret 234) ou americana (de Sullivan 235), nisso realizando 
uma obra única em Portugal (…), duma classificação pré-modernista” 236.

“A arquitectura portuguesa caracterizou-se sempre pela domesticação dos impulsos cosmopolitas, 
através de uma mistura de nostalgia do passado e da assunção daquilo que nos procedimentos 
tradicionais é intrinsecamente adaptável às circunstâncias. (…) a nossa história da arquitetura foi 
(...) orientada ou subdeterminada, consciente ou inconsciente, pela preocupação obsessiva de descobrir 
quem somos e o que somos como portugueses.” 237 

229 ORTIGÃO, Ramalho cit in FRANÇA, José-Augusto - História da Arte em Portugal - O Pombalismo e o 
Romantismo, p. 173.

230 FRANÇA, José-Augusto - História da Arte em Portugal - O Pombalismo e o Romantismo, p. 175.
231 Barry Parker (1867 – 1947) foi um arquiteto e urbanista inglês. Com vasta obra urbanística, em especial com 

a adoção dos ideais de cidades-jardim, explorados por Ebenezer Howard (1850 – 1928), foi o responsável 
pelo plano geral da Avenida dos Aliados (1915), no Porto.

232 FRANÇA, José-Augusto - História da Arte em Portugal - O Pombalismo e o Romantismo, p. 180.
233 António Correia da Silva (1880 – 1963) foi um arquiteto portuense, formado nas escolas de belas artes do 

Porto e Paris. Foi responsável pelos edifícios dos Paços do Concelho do Porto (1916 – 1957), bem como pelo 
Mercado do Bolhão (1914 - 1924), também no Porto.

234 Auguste Perret (1874 – 1954) foi um arquiteto francês pioneiro no uso de estruturas de betão armado. Das 
suas obras destacam-se o Teatro dos Campos Elísios (1913), em Paris, obra seminal para o movimento art deco, 
e a Igreja de Notre-Dame du Raincy (1922 – 1923), singular pela elegante estrutura de betão.

235 Louis Sullivan (1856 – 1924) foi um arquiteto norte-americano percursor do movimento moderno, do uso 
de estruturas de betão armado e ferro fundido, tendo-se destacado por ser pioneiro na construção de arranha-
céus, como os edifícios Prudential (1896), em Nova Iorque, Wainwright (1890 – 1891), no Missouri, e 
Chicago Stock Exchange (1894).

236 FRANÇA, José-Augusto - História da Arte em Portugal - O Pombalismo e o Romantismo, p. 181.
237 ALVES COSTA, Alexandre – O Liceu Alexandre Herculano, no Porto. História, Projecto e Transformação, p. 

19.
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com galerias também elas iluminadas e ventiladas” 245. 

O relatório da Comissão “estabeleceu o primeiro programa de construção de liceus” 246 e serviu 
de base, depois da reforma de 1905, para o projeto dos três liceus do arquiteto Ventura Terra: 
Camões (1907-1909), Pedro Nunes (1908-1911) e Maria Amália (1913-1933) 246. 

Adianta Gonçalo Canto Moniz que a “transformação em programa-tipo veio a promover um 
conjunto de experiências tipológicas” 247, no Liceu Nacional de Setúbal (1906-1908), por parte 
de Rosendo Carvalheira e nos Liceus Nacionais da Guarda (não construído) e de Faro (1908), 
ambos os projetos de Adães Bermudes 247. Acrescenta ainda o autor que “esta experimentação 
foi, já em pleno período republicano, consolidada no Porto pelo arquiteto José Marques da Silva 
nas propostas apresentadas para o Liceu Alexandre Herculano (1914-1931) e para o concurso do 
Liceu Rodrigues de Freitas (1918-1932)” 248.

A este propósito, Alexandra Alegre 249 e Teresa Heitor 250, para além de considerarem que 
apenas com este conjunto de edifícios é concretizado o propósito da reforma de 1836, 
acrescentam que estas escolas, “de referência não só na envolvente mais próxima como também 
à escala da cidade” 251, são reconhecidas como “monumentos urbanos” 251.

No que diz respeito ao Liceu Passos Manuel, a solução final, desenvolvida por Rosendo 
Carvalheira em 1907, surge depois de sucessivos projetos de adaptação do projeto original aos 
requisitos espaciais e programáticos, definidos pela Reforma de 1895, para um ensino mais 
ativo e experimental, assente num currículo técnico-científico, e com a Reforma de 1905, que 
veio definir a obrigatoriedade da prática de educação física, bem como exigir a presença de 
novos espaços como laboratórios, ginásios, bem como da biblioteca e do museu 252.

A solução, que, como já se viu, vai influenciar o conjunto de liceus construídos neste período, 
assenta na organização dos espaços em torno de dois pátios, mantendo as características dos 
colégios e dos conventos, no que diz respeito ao esquema de circulações e acessos e ao modo 

245 ALEGRE, Alexandra e HEITOR, Teresa - “O Edifício Escolar para o Ensino Secundário: Evolução 
Arquitectónica entre o final do século XIX e a década de 70 do século XX”, p. 105.

246 MONIZ, Gonçalo Canto - “A Construção do Programa Liceal: Arquitectura, Política e Ensino”, p. 29.
247 Ibidem.
248 Ibidem.
249 Alexandra Alegre é arquiteta, doutorada, professora no Instituto Superior Técnico e investigadora no Centro 

em Território, Urbanismo e Arquitetura, cuja investigação foca o universo da arquitetura escolar, tendo sido 
responsável pelo projeto de investigação Atlas da Arquitectura Escolar em Portugal – Educação, Património, 
Desafios, que se desenvolveu de 2016 a 2019, centrada na arquitetura escolar de ensino secundário e médio.

250 Teresa Heitor (1959) é arquiteta, professora catedrática no Instituto Superior Técnico e investigadora no 
Centro em Território, Urbanismo e Arquitetura. Foi responsável, entre 2007 e 2011, pelo PMEES e membro 
da equipa de investigação no projeto Atlas da Arquitectura Escolar em Portugal – Educação, Património, 
Desafios.

251 ALEGRE, Alexandra e HEITOR, Teresa - “O Edifício Escolar para o Ensino Secundário: Evolução 
Arquitectónica entre o final do século XIX e a década de 70 do século XX”, p. 103.

252 Ibidem, p. 105.

fig. 20
Composição clássica, muito 
ornamentada, com grande 
protagonismo urbano. Liceu 
Passos Manuel, arquiteto Rosendo 
Carvalheira, 1907 - 1911.

Desenvolvimento da tipologia 
pelo arquiteto Ventura Terra. 
Quebra do pátio central e extensão 
da composição em vários volumes 
articulados segundo dois eixos 
perpendiculares:
fig. 21
Liceu Camões, Lisboa, 1907 - 1909.

fig. 22
Liceu Maria Amália, Lisboa, 
1913 - 1933.

20
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de organização em torno deste elemento central 253. A composição da imagem do edifício 
segue uma linguagem clássica, bastante ornamentada, projetando o edifício para um papel 
de enorme destaque no conjunto urbano, posição que é reforçada pelo volume que marca a 
entrada, e que se evidencia do resto da composição.

Já o Liceu Camões, de Ventura Terra, beneficiando do conhecimento adquirido durante 
o desenvolvimento do Liceu Passos Manuel, e cumprindo “todos os requisitos de ordem 
higienista que exigiam áreas abertas e salubres” 254, introduz uma conceção inovadora, com 
uma reinterpretação da tipologia conventual seguida no Liceu Passos Manuel, ao romper com 
a estrutura de pátio encerrado, e propondo uma estrutura de “grande racionalidade e forte 
hierarquia programática” 254 de pátios abertos, bem como uma galeria aberta para o exterior, 
“com importantes funções de ventilação, iluminação, comunicação, cumprindo os requisitos 
higienistas e permitindo e facilitando, simultaneamente, a vigilância” 254.

Tanto o Liceu Camões como o Liceu Maria Amélia, que segue uma estrutura funcional e 
compositiva semelhante ao primeiro, assumem, do ponto de vista da imagem, uma maior 
liberdade plástica, quando comparados com o Liceu Passos Manuel, com um jogo de volumes 
de diferentes alturas e avanços em relação à rua, numa estrutura claramente hierarquizada, 
em que o corpo que marca a entrada se balança para a rua e define a identidade da instituição 
escolar para o espaço público. Ainda que estes edifícios sejam significativamente menos 
ornamentados do que o Liceu Passos Manuel, pelas suas dimensões e pelo cuidado na 
composição tripartida, que mantêm elementos como o embasamento e a cornija, assumem 
um protagonismo urbano semelhante.

A respeito do Liceu D. Manuel II, atual Escola Secundária Rodrigues de Freitas, no Porto, do 
arquiteto Marques da Silva, a escola assume “um papel estruturante no contexto urbano” 255, 
indutor de urbanidade, com um posicionamento “numa área de charneira [que] permite 
articular as duas centralidades do Porto, a cidade consolidada e o polo emergente da Boavista” 255. 
Acrescenta André Santos que “apesar da solução final corresponder a um modelo de ocupação 
encerrado em torno de um pátio central, a essência da sua composição assenta sobretudo na lógica 
de alas desenvolvidas longitudinalmente a partir de um sistema de circulação que promove o 
posicionamento lateral dos corredores” 256.

André Santos 257 defende que o edifício do Liceu “explora um certo sentido de monumentalidade 

253 ALEGRE, Alexandra e HEITOR, Teresa - “O Edifício Escolar para o Ensino Secundário: Evolução 
Arquitectónica entre o final do século XIX e a década de 70 do século XX”.

254 Ibidem, p. 106.
255 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.
256 Ibidem.
257 André Santos (1964) é arquiteto, doutorado, professor na Faculdade de Arquitectura da Universidade 

do Porto e investigador no Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo, cuja investigação se centra nas 
temáticas da arquitetura escolar, bem como na intervenção preconizada pelo PMEES. É coordenador do 
projeto de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação.

Consolidação da tipologia pelo 
arquiteto Marques da Silva:
figs. 23, 24
Liceu D. Manuel II [Rodrigues 
de Freitas], Porto. Composição 
semelhante às de Ventura Terra, 
com dois pátios abertos, 1918 - 
1932.

figs. 25, 26
Liceu Alexandre Herculano, Porto. 
Composição com três pátios 
abertos, e reestruturação da frente 
urbana, 1914 - 1931.

23
24
25
26
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2.5 Primeiro modernismo português

“poder-se-ia dizer que os espaços modernos não vingaram entre nós porque igualmente uma sociedade 
moderna se não formou no mesmo ritmo das regiões europeias ou americanas em que o processo de 
industrialização permitia alicerçar todo um movimento cultural de renovação.” 262 

No início do século XX ainda se manifesta o atraso cultural português. Da mesma forma 
como a geração Orpheu 263, com Amadeo Souza-Cardoso 264 ou Almada Negreiros 265, apenas 
surgiu em meados da década de dez, também a arquitetura se mantinha formatada pela “Bela-
Arte” – “tardava-se oitocentista, permanecia ecléctica, revivalista, distanciando-se do sentido de 
futuro contido no pulsar da visão de progresso que a engenharia prometia” 266.

Defende Nuno Portas que “o atraso e a debilidade da industrialização em Portugal podem 
explicar o reduzido número de construção metálicas de grande envergadura e o carácter 
relativamente tardio das que se foram realizando” 267. De facto, se ainda durante o século 
XIX poucas estruturas foram construídas com as novas técnicas para além das de Gustave 
Eiffel268, também “os vinte anos conturbados da República não chegam a realizar grandes obras 
de fomento” 269.

Fora de Portugal, as primeiras décadas do século XX tinham sido nos países mais desenvolvidos, 
de desenvolvimento da teoria do funcionalismo – a forma segue a função, máxima de Louis 
Sullivan para a revolução cultural: a gramática da linguagem é a racionalidade da construção. 
Mas a Portugal, segundo Nuno Portas, também por não haver intensidade de construção, esta 

262 PORTAS, Nuno - “Pioneiros de uma Renovação (I)”, p. 145.
263 Orpheu foi uma revista literária criada em 1915. Embora tenham sido apenas publicados dois números, 

a influência vanguardista que exerceu num Portugal tradicionalista inspirou os movimentos de renovação 
cultural e literária subsequentes. A geração Orpheu é constituída por autores como Fernando Pessoa (1888 
– 1935), Mário de Sá-Carneiro (1890 – 1916), Almada Negreiros (1893 – 1970) e Santa-Rita Pintor (1889 
– 1918).

264 Amadeu de Souza-Cardoso (1887 – 1918) foi um pintor precursor do movimento moderno. A 
excecionalidade da sua obra, na articulação dos movimentos vanguardistas do início do século, faz dele um 
personagem preponderante no contexto da transformação cultural europeia do primeiro quartel do século 
XX.

265 Almada Negreiros (1893 – 1970) foi um pintor e escritor. Figura maior do modernismo português, cuja 
versatilidade e o valor da sua obra colocam-no numa posição ímpar no panorama da produção artística 
portuguesa.

266 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior. Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa, p. 146.
267 PORTAS, Nuno - “O Ciclo do Betão em Portugal”, p. 302.
268 Gustave Eiffel (1832 – 1923) foi um engenheiro francês, cujas estruturas metálicas são amplamente 

reconhecidas pelas qualidades estruturais e artísticas, com destaque particular para a Torre Eiffel, construída 
para a Exposição Universal de Paris em 1889. Com extensa obra, foi responsável, com Théophile Seyrig (1843 
– 1923), pelas pontes D. Maria Pia (1877), no Porto, e Eiffel (1878), em Viana do Castelo. 

269 PORTAS, Nuno - “O Ciclo do Betão em Portugal”, p. 302.

(…) que se expressa de forma mais significativa pela afirmação do eixo central, a que corresponde 
uma elevação (volumétrica)” 258, afirmando ainda que a esta particularidade “são acrescentados 
efeitos particulares, como a varanda central (…), e os painéis de azulejos (…) que plasticamente e 
simbolicamente contribuem para a acentuação do significado do Liceu” 258.

A estrutura compositiva, assim como a expressão assumida para o espaço urbano, do Liceu D. 
Manuel II é semelhante àquela que foi seguida por Ventura Terra nos liceus de Lisboa, com 
um jogo volumétrico e ornamental em tudo idêntico. Já no que respeita ao Liceu Alexandre 
Herculano, a estrutura funcional e compositiva é distinta, com o desenho de quatro alas 
paralelas entre si, e perpendiculares ao volume de entrada, a definir três pátios, o que resulta 
numa composição diferente, na qual o volume central, que marca a entrada, se destaca 
dos restantes, sendo que o seu protagonismo imagético é conseguido essencialmente pelo 
destaque volumétrico assumido pelos cunhais.

Este grupo de edifícios, de Ventura Terra em Lisboa e Marques da Silva no Porto, com um 
desenho de forte influência dos modelos dos lycées franceses, com os quais os arquitetos 
contactaram durante a sua formação em Paris, vêm definir “um conjunto de requisitos 
educativos e higienistas” 259, bem como “uma solução espacial assente no pátio, mais ou menos 
encerrado” 259, com um “desenho de fachada contínua, de composição simétrica, preservando 
os espaços de recreios da envolvente urbana, e a sua localização privilegiada em novas áreas de 
crescimento da cidade” 259.

Acrescenta Gonçalo Canto Moniz que “na sua relação urbanística com a cidade, estes liceus 
nascem claramente dentro de uma nova lógica urbanística, que localiza os equipamentos 
em áreas de expansão controlada da cidade, funcionando como elementos capazes de gerar 
urbanidade.” 260

Ainda a este propósito, adianta André Santos que as soluções projetuais, à semelhança do 
que acontece nos lycées franceses, se desenham, em geral, a partir de ideais higienistas e de 
racionalidade, numa posição de destaque urbano, ocupando a totalidade de um quarteirão, 
solução herdeira do modelo conventual, no qual a estrutura e hierarquização do programa 
funcional é feito a partir dos pátios e dos sistemas circulatórios 261.

258 SANTOS, André – “Conotados clássicos na construção de um Liceu moderno”, p. 17.
259 ALEGRE, Alexandra e HEITOR, Teresa - “O Edifício Escolar para o Ensino Secundário: Evolução 

Arquitectónica entre o final do século XIX e a década de 70 do século XX”, p. 108.
260 MONIZ, Gonçalo Canto - Arquitectura e instrução. O projecto moderno do liceu: 1836-1936, p. 101.
261 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).
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polémica cultural mal chega 270.

A ambiguidade de aceitação das novas técnicas, muito pela formação académica, que “os 
conduzia a esconder o esqueleto, quando de materiais industriais” 272, é ainda bastante visível 
nas obras dos arquitetos mais modernos, como é exemplo o pré-modernista edifício dos 
Armazéns Nascimento, de Marques da Silva (1922), ou a primeira obra do ainda muito jovem 
Carlos Ramos 271, o edifício Havas (1924), em Lisboa 272.

É já nos inícios do segundo quartel do século, “no período em que se irá intensificar a 
actividade construtiva, quer de equipamentos quer de infra-estruturas, já dentro do projecto 
de modernização e expansão produtiva que o Estado Novo quis viabilizar” 273, que surge o 
primeiro “ciclo do betão armado” 273 em Portugal, despoletado em grande parte por Duarte 
Pacheco, “dominado pelo aparecimento de edifícios públicos e privados em que a nova técnica 
do betão é utilizada por arquitectos jovens (…) procurando impor - aliás por pouco tempo – uma 
linguagem modernista, de expressão internacional, sob o álibi do funcionalismo” 273.

Este é um período rico, em que “a corrente modernista se afirmou em Portugal com uma 
enorme pujança” 274, e durante o qual “o novo regime teve uma atitude de indiferença ou de 
neutralidade em relação à Arquitectura, não procurando interferir num domínio que pertencia 
naturalmente aos seus criadores” 274.

Desta primeira incursão pela arquitetura modernista portuguesa, resultou um vasto número 
de obras seminais, como a garagem do jornal O Comércio (1932), do arquiteto Rogério de 
Azevedo 275, no Porto, o cinema lisboeta Capitólio (1931), do arquiteto Cristino da Silva, o 
Pavilhão do Rádio, no Instituto Português de Oncologia (1933), do arquiteto Carlos Ramos, 
em Lisboa, a Estação Telefónica do Estoril (1933), do arquiteto Adelino Nunes, o Instituto 
Superior Técnico (1926- 36), bem como os liceus de Beja (1930 - 1934), do arquiteto Cristino 
da Silva, de Coimbra (1930-36) e Filipa de Lencastre (1929-38), dos arquitetos Carlos Ramos 
e Jorge Segurado.

Este período, todavia, “não se prolonga no futuro como prometia porque a política cultural 
do regime se oporá crescentemente ao funcionalismo, em nome da monumentalidade e do 

270 PORTAS, Nuno - “O Ciclo do Betão em Portugal”.
271 Carlos Ramos (1897 – 1969) foi um arquiteto formado na Escola de Belas Artes de Lisboa, onde foi também 

professor, embora tenha sido na Escola do Porto que assumiu um papel de enorme impacto na formação das 
gerações seguintes de arquitetos. Para além da sua ímpar carreira pedagógica, é autor de um importantíssimo 
corpo de obras, das quais se destacam o edifício Havas (1924), no Porto, o Pavilhão do Rádio, no Instituto 
Português de Oncologia (1927 - 1933), em Lisboa, bem como o Liceu D. João III (1930 – 1936).

272 PORTAS, Nuno - “O Ciclo do Betão em Portugal”, p. 303.
273 Ibidem, p. 303.
274 TEOTÓNIO PEREIRA, Nuno - “Foi o salazarismo um fascismo? O que diz a Arquitectura”, p. 271.
275 Rogério de Azevedo (1898 – 1983) foi um arquiteto formado na Escola de Belas Artes do Porto. Pioneiro 

do modernismo em Portugal, destaca-se o edifício do jornal O Comércio (1933), obra em que encontra um 
compromisso entre o ecletismo ainda vigente e determinado pelo plano de Barry Parker (na sede do jornal, 
voltada para a Avenida dos Aliados) e as influências externas do modernismo (na garagem do jornal).

fig. 27
Ponte D. Maria Pia, Gustave Eiffel e 
Théophile Seygrid, um dos poucos 
reflexos da industrialização no século XIX, 
1876 - 1877.

fig. 28
Pré-modernista Edifício Havas, Lisboa, 
arquiteto Carlos Ramos, 1924.

O primeiro modernismo português:
fig. 29
Cinema Capitólio, Lisboa, arquiteto 
Cristino da Silva, 1931.

fig. 30
Garagem do jornal O Comércio, Porto, 
arquiteto Rogério de Azevedo, 1932.

fig. 31
Pavilhão do Rádio, Lisboa, arquiteto 
Carlos Ramos, 1933.

fig. 22
Estação Telefónica do Estoril, arquiteto 
Adelino Nunes, 1933.

27   28
29   30

31
32
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2.6 Arquitetura escolar no Estado Novo

“O Estado Novo representa a forma nacional de superação autoritária da crise em que se debatiam, 
desde os finais do século XIX, os sistemas liberais em geral, e o sistema  português em particular” 279

Depois do republicanismo constituir a última das expectativas regeneradoras que, no quadro 
deste sistema liberal, foram procuradas “desde a metamorfose ideológica das luzes” 280, também 
o Estado Novo representa um tentativa de regeneração, “desta vez conduzida pelos distintos 
setores da direita antiliberal, que conseguem unir-se contra o liberalismo republicano em 
torno de um simples, mas eficaz, propósito, a ordem, ou seja, do estabelecimento de um Estado 
forte capaz de conduzir ao ressurgimento nacional” 280. Na sua versão salazarista, enquanto 
resistência “tanto ao individualismo liberal como à ameaça do trabalhismo e do socialismo 
(...), o regime classifica-se como reacionário, (...) virado para o passado e para a restauração 
de um Estado autoritário, não obstante as veleidades de modernização, tão pontuais quanto 
tardias” 281.

Portugal, no final da década de vinte e princípios de trinta, era, “no contexto europeu, uma 
sociedade periférica e dependente, com um peso dominante de uma agricultura pobre e atrasada, 
(…) uma indústria assente sobretudo em sectores tradicionais, de largo peso oficinal e artesanal 
pertencentes à chamada primeira revolução industrial, de pouca exigência profissional e dando 
trabalho maioritariamente e camponeses analfabetos” 282. 

O período que se seguiu ao golpe militar de 28 de maio de 1926, que veio instaurar a Ditadura 
Nacional 283, para além de despoletar reformas nos processos de urbanização, abriu um ciclo de 
criação de organismos e mecanismos para a construção e para a reforma de liceus. Criada por 
Duarte Pacheco em 1928, a Junta Administrativa para o Empréstimo do Ensino Secundário 
(JAEES) 284 abre, em 1930, concursos públicos para a construção de novos liceus, dos quais 
foram escolhidas as propostas de Cristino da Silva (Liceu Diogo Gouveia, Beja, 1930 - 1934), 

279 ROSAS, Fernando cit in TEODORO, António - A construção social das políticas educativas: estado, educação 
e mudança social no Portugal contemporâneo, p. 199.

280 TEODORO, António, A construção social das políticas educativas: estado, educação e mudança social no 
Portugal contemporâneo, p. 199.

281 LÉONARD, Yves cit in TEODORO, António - A construção social das políticas educativas: estado, educação 
e mudança social no Portugal contemporâneo, p. 199.

282 TEODORO, António - A construção social das políticas educativas: estado, educação e mudança social no 
Portugal contemporâneo, p. 201.

283 Ditadura Nacional foi o regime político português vigente desde a eleição de Óscar Carmona (1869 – 
1951) como Presidente da República, em 1928, depois do golpe militar de 28 de maio de 1926, que pôs fim 
à Primeira República Portuguesa. A Ditadura Nacional estende-se até 1933, ano em que se institucionaliza 
o Estado Novo com a entrada em vigor da Constituição de 1933.

284 Criada por Decreto-Lei nº 15942 de 11de setembro de 1928.

nacionalismo” 276.

De acordo com Nuno Teotónio Pereira 277, “com a consolidação do regime e o ascenso das 
correntes radicais animadas pelos fascismos europeus, começaram a ouvir-se vozes propugnando 
uma arquitectura nacional, por oposição à que era designada por internacional ou mesmo de 
inspiração comunista. (…) É já neste quadro que em 1938 surge o projeto da Praça do Areeiro, 
inspirada em motivos setecentistas e de monumentalidade nazista, da autoria de Cristino 
da Silva, um dos homens da vanguarda modernista” 278, situação na qual, ainda de acordo 
com o autor, “não deixa de espantar que os arquitectos modernos da primeira geração tenham 
abdicado dos seus ideais de vanguarda, levados por uma atitude voluntária de seguidismo em 
relação às diretivas oficiais” 278.

Dentro deste quadro, o período que decorre a partir final dos anos trinta abrangendo a 
totalidade da década de quarenta, que foi, de resto, de forte afirmação social dos ideais do 
regime fascista, viria a revelar ser também dominado por uma arquitetura panfletária, afastada 
das vanguardas do modernismo, e de asserção do poder estatal. 

276 PORTAS, Nuno - “O Ciclo do Betão em Portugal”, p. 305.
277 Nuno Teotónio Pereira (1922 – 2016) foi um arquiteto formado na Escola de Belas Artes de Lisboa. 

Com extensa obra construída e teórica, configura-se como uma figura maior no panorama da arquitetura 
portuguesa. Da sua obra, destaca-se, para além das obras com Nuno Portas (ver nota 223), o Bloco das Águas 
Livres (1953 - 1956), com Bartolomeu Costa Cabral, em Lisboa, e a Igreja de Águas (1949 – 1957), em 
Penamacor.

278 TEOTÓNIO PEREIRA, Nuno - “Foi o salazarismo um fascismo? O que diz a Arquitectura”, p. 271.

fig. 33
Monumentalismo 
autoritário da Praça do 
Areeiro, Lisboa, arquiteto 
Cristino da Silva, 1938.
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Cottinelli Telmo (Liceu Latino Coelho, Lamego, 1930 - 1936), Carlos Ramos, Jorge Segurado 
e Adelino Nunes (Liceu D. João III, Coimbra, 1930 - 1936) 285 286.

Defende Gonçalo Canto Moniz que as respostas dos arquitetos “incorporaram as experiências 
realizadas nos anteriores liceus, em especial no Liceu Camões e no Liceu Alexandre Herculano, 
e exploraram a cultura moderna internacional, constituindo em Portugal os seus exemplos mais 
significativos” 287.

O programa-tipo criado pela JAEES para a fase de concurso consolidou o programa anterior, 
organizando-o agora por núcleos funcionais, condicionante nas propostas vencedoras, que 
procuram a distinção dos núcleos em volumes autónomos, ou a distribuição por diferentes 
pisos, sendo particularmente evidente a autonomização dos blocos destinados à prática de 
atividades física, habitação do reitor e oficinas 288.

A racionalidade da organização dos espaços face às exigências programáticas acompanha os 
cânones compositivos da arquitetura internacional, que tem também consequência tanto 
no uso do betão armado, como na expressão de volumes simples, formal e funcionalmente 
autónomos, com coberturas planas, marcados pela ausência de elementos decorativos, por 
um acabamento uniforme das superfícies e por uma rigorosa geometria no desenho. 

Do ponto de vista da expressão dos edifícios, os liceus de Cristino da Silva e de Ramos, 
Segurado e Nunes, fazem uso da linguagem moderna, tomando partido das capacidades da 
técnica e deixando de parte o ornamento. Pelo contrário, o liceu de Cottinelli Telmo, ainda 
que numa proposta desornamentada, à exceção do elemento de entrada, segue um caminho 
mais conservador, adotando uma linguagem mais próxima daquela que viria a ser alimentada 
pelo Estado Novo.

A arquitetura em Portugal viveu, então, até meados da década de trinta, ainda num clima 
de uma liberdade expressiva e ideológica, “quer porque pretendia demarcar-se do período da 
República de estagnação da construção de obra pública, quer porque se vivia um período de 
definição ideológica do regime” 289. Confirma-o Nuno Teotónio Pereira: “o regime – então 
Ditadura Militar – não se preocupou com a expressão arquitectónica, no sentido de a procurar 
orientar ou controlar, (…) faltava a base doutrinal para intervenção directa” 290.

Ainda assim, no período decorrente de golpe de 1926, vai sendo tomado um conjunto de 

285 ALEGRE, Alexandra e HEITOR, Teresa - “O Edifício Escolar para o Ensino Secundário: Evolução 
Arquitectónica entre o final do século XIX e a década de 70 do século XX”.

286 MONIZ, Gonçalo Canto - “A Construção do Programa Liceal: Arquitectura, Política e Ensino”.
287 Ibidem, p. 30.
288 ALEGRE, Alexandra e HEITOR, Teresa - “O Edifício Escolar para o Ensino Secundário: Evolução 

Arquitectónica entre o final do século XIX e a década de 70 do século XX”, p. 109.
289 Ibidem, p. 109.
290 TEOTÓNIO PEREIRA, Nuno cit in ALEGRE, Alexandra e HEITOR, Teresa - “O Edifício Escolar para o 

Ensino Secundário: Evolução Arquitectónica entre o final do século XIX e a década de 70 do século XX”, p. 
109.

Edifícios escolares modernos na 
expressão e na técnica:
fig. 34
Liceu Diogo Gouveia, Beja, 
arquiteto Cristino da Silva, 1930 
- 1934.

figs. 35 
Liceu D. João III, Coimbra, 
arquitetos Carlos Ramos, Jorge 
Segurado e Adelino Nunes, 1930 
- 1936.

figs. 36
Liceu Filipa de Lencastre, Porto, 
arquitetos Carlos Ramos e Jorge 
Segurado, 1929 - 1938.

34
35
36
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medidas que contribuíram para a maturação ideológica do regime, bem como para a criação 
de uma escola que veiculasse os valores nacionalistas e autoritários, como a abolição do ensino 
misto (1927), a redução da obrigatoriedade de frequência escolar de cinco para três anos, bem 
como a imposição do livro único, a criação da Mocidade Portuguesa, e a reforma dos currículos 
e programas escolares 291 292. As crescentes reformas do Estado Novo vão, então, invertendo o 
espírito liberal e científico e vão condicionar em larga medida a produção arquitetónica, com 
espelho evidente nos edifícios escolares. 

Depois de um longo período de transição, que decorre desde 1926 até meados da década 
de trinta, durante o conturbado período de Ditadura Nacional, o Estado Novo, nos anos 
que se seguiram à aprovação da Constituição de 1933, “vai construir, de forma duradoura, 
o seu projecto de educação nacional, centrado na afirmação do primado da educação sobre 
a instrução” 293. A escola, e em particular a escola primária, passa a ser um instrumento de 
legitimação da nova ordem social e política, com o qual a criança é moldada, em oposição 
“à anterior metáfora da criança como planta em crescimento, dominante durante a Primeira 
República” 294.

Segundo Alexandra Alegre e Teresa Heitor, “este período reflete essencialmente dois momentos 
da política educativa do Estado Novo” 295. O primeiro, com início em 1936, e que se prolonga 
até ao pós-guerra, é marcado pela edificação de uma escola “de afirmação nacionalista do 
primado da educação sobre a instrução” 296, com o objetivo de “incubação ideológica e de 
doutrinação moral” 296. O segundo momento corresponde à promulgação da reforma 
do ensino técnico profissional, em 1947, e da vontade de “articular as políticas educativas 
em função do desenvolvimento económico e na necessidade de formar recursos humanos 
qualificados” 297.

O abandono da Instrução Pública e a criação da Educação Nacional em 1936 298 é o espelho 
da censura do currículo científico. A JAEES é reformulada e integrada no Ministério das 
Obras Públicas e, no seu lugar, a recém criada Junta das Construções para o Ensino Técnico e 

291 ALEGRE, Alexandra - Arquitectura escolar. O edifício liceu em Portugal (1882-1978).
292 ALEGRE, Alexandra e HEITOR, Teresa - “O Edifício Escolar para o Ensino Secundário: Evolução 

Arquitectónica entre o final do século XIX e a década de 70 do século XX”.
293 NÓVOA, António cit in TEODORO, António - A construção social das políticas educativas: estado, educação 

e mudança social no Portugal contemporâneo, p. 205. 
294 TEODORO, António - A construção social das políticas educativas: estado, educação e mudança social no 

Portugal contemporâneo, p. 205.
295 ALEGRE, Alexandra e HEITOR, Teresa - “O Edifício Escolar para o Ensino Secundário: Evolução 

Arquitectónica entre o final do século XIX e a década de 70 do século XX”, p. 111.
296 NÓVOA, António cit in ALEGRE, Alexandra e HEITOR, Teresa, “O Edifício Escolar para o Ensino 

Secundário: Evolução Arquitectónica entre o final do século XIX e a década de 70 do século XX”, p. 111.
297 Ibidem.
298 Em 1936, o Estado Novo, naquela que viria a ficar conhecida como Reforma Carneiro Pacheco, reestruturou os 

organismos de gestão e substituiu o Ministério da Instrução Pública pelo Ministério da Educação Nacional, 
alteração que espelha a base ideológica do regime e que é acompanhada por uma censura do currículo, bem 
como por medidas como a introdução do modelo de livro único e a obrigatoriedade de afixação do crucifixo 
nas salas de aula.

fig. 37
Folheto desdobrável dedicado aos “Novos 
Liceus”, realizado no âmbito da exposição 
15 Anos de Obras Públicas 1932-1947. 
Imagens, na maioria perspetivas exteriores, 
que expressam bem a uniformização da 
linguagem dos edifícios, de composição 
rígida, bem como o uso de materiais 
tradicionais, como a pedra e a telha.

fig. 38
Edifício escolar com expressão tradicional 
e técnica moderna. Liceu Latino Coelho, 
Lamego, arquiteto Cottinelli Telmo, 1930 
- 1936. 

fig. 39
Conservadorismo do Estado Novo. 
Mudança no caminho da modernidade e 
retoma de uma expressão tradicionalista.
Liceu Carolina Michaëlis, 1945 - 1949.

fig. 40
A escola como polo de urbanidade, 
acompanhando o crescimento da cidade.
Liceu Carolina Michaëlis, 1945 - 1949

37
38
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40
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A escola desenha a frente urbana a partir de um extenso corpo com três pisos onde se 
concentram a maioria das atividades letivas e administrativas, que estrutura, linearmente, 
os sistemas de circulação, articulando, nos topos, os acessos verticais, bem como a ligação 
aos dois corpos transversais. A imagem resultante é coerente com a estética promovida pelo 
Estado Novo, numa composição racional, sóbria e robusta, ainda que com “um sentido de 
monumentalização do conjunto, mais particularmente evidenciado na fachada pelo momento 
que assinala a entrada” 308.

308 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. 271.

Secundário (JCETS) 299 vai promover, em 1938, um novo plano para a construção de liceus, 
que altera decisivamente o processo de conceção e construção, o Programa de Construções, 
Ampliação e Melhoramentos de edifícios Liceais , mais conhecido por Plano de 38 300 301.

São construídos onze novos liceus cujos “projectos passam a ser desenvolvidos pelo corpo técnico 
da Junta abandonando a entrega directa e o sistema de concursos, o que garantia, por um lado, 
uma grande competência técnica na gestão do programa e da construção e, por outro lado, uma 
controlada unidade formal” 302.

Em consequência do retrocesso ideológico, a arquitetura escolar, agora controlada pela 
doutrina do regime, recusa os modelos do modernismo internacional e retoma a uma 
“imagem racionalizada onde o princípio de simetria comanda a distribuição do programa 
funcional” 303. O sistema construtivo, apesar de recorrer ao betão armado na constituição das 
lajes, recusa-o na expressividade do edifício, retomando o recurso a cantarias de pedra em 
cornijas, frisos, molduras e embasamentos, “o que vem a determinar uma composição rígida, 
uma robustez física e consequentemente uma imagem austera” 304.

Defende Nuno Portas que todo o período da década de quarenta corresponde a uma 
“profunda crise cultural que se manifesta já a meio dos 30 e cujas saídas se ensaiam sobretudo a 
partir dos primeiros 50” 305. Acrescenta Gonçalo Canto Moniz que este conjunto de edifícios, 
construídos desde o final dos anos trinta até ao início da década de cinquenta, teve “por base 
um programa exaustivo feito à medida da política educativa nacionalista promovida pelo 
ministro Carneiro Pacheco, conseguindo no seu conjunto propor, mais do que qualquer outro 
programa, uma Arquitetura do Estado Novo” 306.

O Liceu Carolina Michaëlis (1945–1949), da autoria do arquiteto José Sobral Branco, 
constitui um exemplo de escola resultante deste plano, executada a partir de um programa-
tipo. À semelhança dos restantes liceus promovidos pelo Plano de 38, a sua implantação 
acompanha o crescimento urbano, constituindo, portanto, um polo de urbanização da 
cidade. A opção por uma “cuidada inserção dos edifícios nas novas áreas de crescimento das 
cidades, reforçava o seu prestígio e o seu valor simbólico na memória colectiva”307.

299 Criada por Decreto-Lei nº 24337 de 10 de agosto de 1934.
300 MONIZ, Gonçalo Canto - “A Construção do Programa Liceal: Arquitectura, Política e Ensino”.
301 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).
302 MONIZ, Gonçalo Canto - “A Construção do Programa Liceal: Arquitectura, Política e Ensino”, p. 30.
303 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. 270.
304 Ibidem, p. 270.
305 PORTAS, Nuno - “Arquitectura e Urbanística na Década de 40”, p. 289.
306 MONIZ, Gonçalo Canto - “A Construção do Programa Liceal: Arquitectura, Política e Ensino”, p. 30.
307 ALEGRE, Alexandra e HEITOR, Teresa - “O Edifício Escolar para o Ensino Secundário: Evolução 

Arquitectónica entre o final do século XIX e a década de 70 do século XX”, p. 114.
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2.7 Crise de estilo

“O facto, hoje incontroverso, é que a arquitectura portuguesa na década de 30 e 40 cedeu generalizada 
e quase indistintamente pela via de três atitudes que a solicitavam: O monumentalismo à romana 
– ou à ariana (…), o estilo folclórico de feição mais ou menos rústica (correspondendo a um retrato 
do país enquanto eterna aldeia) (…), finalmente, a um modernismo apropriado às intenções 
monumentais de grandes edifícios (…)” 309

Ainda que seja por demais evidente o controlo linguístico da arquitetura escolar por parte 
do Estado Novo – que passou, como alerta Nuno Teotónio Pereira, no final da década de 
trinta, de uma atitude de “neutralidade” 310, à semelhança do que aconteceu com alguns 
regimes autoritários na Europa, como na Hungria (de 1920 a 1944) e na Polónia (de 1926 a 
1935), para uma atitude de manipulação da arquitetura como “um instrumento de inculcação 
ideológica” 310 -, quando se discute toda a produção arquitetónica e urbanística nacional, 
Nuno Portas defende que este não foi o único entrave ao desenvolvimento do modernismo 
em Portugal. O autor, fazendo lembrar o exemplo da ampla produção de Terragni 311, “o 
mais purista dos arquitectos modernos” 312, para o regime fascista italiano, onde, à semelhança 
dos outros países europeus, “apesar das diversas formas de pressão e repressão que se foram 
montando, as várias políticas do espírito que se procuraram impor, contaram sempre com 
a cooperação (…) de personalidades importantes da época vanguardista” 312, alerta que em 
Portugal, “não se tratou (…) [apenas] do esmagamento dos arquitectos mais sérios por uns 
políticos incultos e burocratas” 312. 

Defende Nuno Portas que, desde a década de vinte, se instalou uma “crise da vanguarda 
portuguesa (…) – crise de convicções em relação à linguagem das suas obras, crise de aceitação 
pelo público em geral” 313, e que “essa crise tem um fulcro: é a questão da tradição, problema 
nunca resolvido pelo movimento da arquitectura moderna, nem nesses anos 30-40 nem, mais 
tarde, nos 60s, nem hoje nestes anos de post-modernismos e outros revivalismos em democracia” 313.

Durante os anos de trinta e quarenta, em momentos de afirmação ideológica do Estado, 
constituiu-se “um caldo de cultura para precipitar a crise dos arquitectos modernistas que já se 

309 PORTAS, Nuno - “Pioneiros de uma Renovação (II)”, p. 149.
310 TEOTÓNIO PEREIRA, Nuno - “Foi o salazarismo um fascismo? O que diz a Arquitectura”, p. 270.
311 Giuseppe Terragni (1904 – 1943) foi um arquiteto italiano. Figura maior do modernismo e do racionalismo 

italiano e referência incontornável para a arquitetura do século XX, foi também muito próximo do regime 
de Benito Mussolini (1922 – 1945), para o qual construiu parte considerável da sua obra, como é exemplo 
incontornável a Casa del Fascio (1932 – 1936), em Como.

312 PORTAS, Nuno - “Arquitectura e Urbanística na Década de 40”, p. 291.
313 Ibidem.

fig. 41
Arquitetura moderna ao serviço de um 
regime autoritário fascista.
Casa del Fascio, Como, arquiteto 
Giuseppe Terragni, 1932 - 1936.

Exposição do Mundo Português, 
1940. A técnica moderna ao serviço 
de arquiteturas com expressões várias, 
entre o monumentalismo e pretenso 
tradicionalismo português, e entre uma 
expressão de referências do românico e do 
manuelino e umas breves incursões pelo 
moderno.
fig. 42
Pavilhão dos Portugueses no Mundo.

fig. 43
Pavilhão dos Descobrimentos e Pavilhão 
do Brasil.

fig. 44
Núcleo das Aldeias Portuguesas.

41
42
43
44
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tinha manifestado antes, no apogeu de Pacheco e Ferro 314, quando não existiam aparentemente 
orientações oficiais unívocas para impor um estilo nacional” 315. De facto, e tendo em conta que 
“o modelo internacional do funcionalismo dos anos 20 estava virtualmente esgotado a meio dos 
30” 316, as circunstâncias não eram favoráveis para que se resolvesse a crise modernista 316. 

Defende Nuno Portas que a geração de trinta e quarenta foi “incapaz de responder à 
circunstância portuguesa, desde os aspectos mais imediatos, como o clima ou os tipos de construção, 
aos mais profundos como os costumes ou as preexistências das nossas cidades ou campos - (…) 
não é capaz de dar à crise resposta criativa (como a que já se intentava por essa altura noutras 
latitudes) pelo menos com qualidade poética ou polémica das suas próprias obras pioneiras” 317. 
Desta forma, desenvolve o autor, “falha tragicamente, não porque renega um vocabulário e 
uma sintaxe, mas porque, ao querer encontrar a realidade portuguesa, não consegue produzir 
mais do que um português suave (rústico) e um português duro (monumental) que nada tem 
a ver com o que poderia ser uma nova síntese. A síntese que deveria resultar do confronto da tese 
- o método funcionalista e a poética purista – e a antítese - a tradição, aliás mal conhecida, quer 
do habitat popular quer dos séculos eruditos também resultantes de estilos internacionais que ao 
longo dos séculos se tinham cá acumulado” 318.

De facto, Nuno Portas, defende que foram os jovens, nas décadas de vinte e trinta – “Ramos, 
Segurado, Cristino, em Lisboa, ou Rogério de Azevedo, no Porto -, aqueles que primeiro 
apareceram com projectos oficiais ou particulares que objectivamente renegavam os princípios 
e o estilo do que tinham feito antes” 319. Para o autor, como os pioneiros não foram capazes de 
oferecer uma síntese sólida, não foi possível evitar “as duas falsas saídas que ao longo dos tristes 
anos 40 dividiram irremediavelmente os arquitectos portugueses: a cenografia nacionalista e o 
estilo internacional - já que o regime estava cada vez mais incapacitado culturalmente para 
impor frontalmente a primeira e cada vez mais permissivo a deixar passar o segundo” 320.

Entrava-se assim numa situação de crise tão profunda que “a própria repressão do gosto deixa 
de ser uma atitude global, uma política de espírito, para passar a diferenciar-se por ministérios e 
serviços, dependendo de atitudes pessoais de diretores-gerais ou ministros. (…) A questão de estilo, 
para os conservadores do regime e para a maioria dos arquitectos que caía nessa armadilha 
tinha-se tornado afinal numa questão de fachada” 321.

314 António Ferro (1895 – 1956), depois de ter sido, com apenas 19 anos, editor da revista Orpheu, foi Diretor 
do Secretariado de Propaganda Nacional entre 1933 e 1950, posição a partir da qual exerceu um enorme 
papel na definição da política cultural do Estado Novo. Teve um papel fulcral na dinamização da Exposição do 
Mundo Português (1940), momento chave de afirmação ideológica do regime.

315 PORTAS, Nuno - “Arquitectura e Urbanística na Década de 40”, p. 291.
316 Ibidem.
317 Ibidem, p. 292.
318 Ibidem.
319 Ibidem, p. 293.
320 Ibidem, p. 294.
321 Ibidem.

A “autêntica” arquitetura 
moderna portuguesa nas 
décadas de 1930 e 1940.
fig. 45
Instituto Pasteur de Lisboa, 
Porto, arquiteto Keil do 
Amaral, 1933 - 1935.

fig. 46
Moradia Honório de Lima, 
Porto, arquiteto Viana de 
Lima, 1939 - 1943.

fig. 47
Hidroelétrica do Cávado - 
Central Hidroelétrica de Vila 
Nova, arquiteto Januário 
Godinho, 1948 - 1956.

fig. 48
Subestação da União Eléctrica 
Portuguesa de Coina, arquiteto 
Keil do Amaral, 1948 - 1955.

45
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2.8 Arquitetura escolar no pós-guerra 

Com o final da segunda guerra, despoletaram algumas alterações no sistema educativo e na 
política do estado. Por circunstâncias dos resultados da guerra, as pressões internacionais 
fizeram desencadear alterações no sistema de ensino português, depois de um período, 
balizado pelas primeiras duas décadas de regime ditatorial, de políticas de contenção de 
população escolar no ensino liceal, com acesso dificultado, em particular pelas medidas 
tomadas na década de trinta que restabeleceram a realização de exames de admissão ao ensino 
liceal e fixaram o número máximo de seiscentas turmas nos liceus de todo o país. Com a 
vitória dos países aliados e com as questões colocadas na reconstrução da Europa, fizeram-se 
sentir reflexos também em Portugal, com a exigência de padrões educativos mais elevados 328 329. 

Para além disto, também o necessário desenvolvimento industrial estimulou a reforma do 
sistema educativo, promovendo o ensino técnico, com o objetivo de formar mão-de-obra 
qualificada, acentuando as diferenças entre as escolas técnicas e os liceus, que funcionam 
como via de acesso ao ensino universitário 330 331. A este propósito, convém fazer referência à 
“maior abertura às pressões modernizantes” 332, que, constituindo a solução para a reposição 
“dos equilíbrios sociais, económicos e políticos construídos por Salazar na década de trinta” 
333, em crise durante os anos da guerra, permitiram um fortalecimento da industrialização, 
o que levou a que em meados dos anos sessenta, Portugal fosse um “país essencialmente 
industrial” 333.

A participação na Conferência Económica de 1947 334 para a organização e gestão do Plano 
Marshall 335, que legitimou a integração de Portugal na comunidade europeia ocidental, 

328 ALEGRE, Alexandra - Arquitectura escolar. O edifício liceu em Portugal (1882-1978).
329 TEODORO, António - A construção social das políticas educativas: estado, educação e mudança social no 

Portugal contemporâneo.
330 ALEGRE, Alexandra e HEITOR, Teresa - “O Edifício Escolar para o Ensino Secundário: Evolução 

Arquitectónica entre o final do século XIX e a década de 70 do século XX”.
331 MONIZ, Gonçalo Canto - “A Construção do Programa Liceal: Arquitectura, Política e Ensino”.
332 ROSAS, Fernando cit in TEODORO, António - A construção social das políticas educativas: estado, educação 

e mudança social no Portugal contemporâneo, p. 217.
333 TEODORO, António - A construção social das políticas educativas: estado, educação e mudança social no 

Portugal contemporâneo, p. 222.
334 A Conferência Económica de 1947, que decorreu em Paris, culminou na criação da Organização Europeia 

de Cooperação Económica (OECE) a 16 de abril de 1948, com vista à implementação do Plano Marshall, 
sendo Portugal um dos dezasseis países fundadores e membro do Comité Executivo. A 14 de dezembro de 
1960, os membros da OECE assinaram com os Estados Unidos da América e com o Canadá uma nova 
Convenção que fez criar a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), que 
substituiu a OECE.

335 Plano Marshall foi um plano desenvolvido pelos Estados Unidos da América para a recuperação económica 
dos países europeus após a Segunda Guerra Mundial.

A falta de identidade marcava de tal forma a arquitetura portuguesa que Nuno Teotónio 
Pereira afirmava, no início da década cinquenta, que a arquitetura ou “pretende ser tradicional, 
e é geralmente uma mascarada (…) [com] formas que já nada têm a ver com o nosso tempo” 322, 
ou é uma “pretende ser, ou passa por ser moderna – é uma arquitectura de compromisso, muitas 
vezes resultante das dificuldades levantadas por uma coligação tenebrosa, em que entram os 
caprichos do cliente, os preconceitos da autoridades, as disposições anacrónicas dos regulamentos, 
os erros dos planos de urbanização, os vícios na construção civil, a cega avidez de lucro dos 
construtores e mesmo a inexperiência ou a falta de sã doutrina dos arquitectos” 322. Remata o 
autor dizendo que a “autêntica, da que está na linha da verdadeira tradição, só existe uma 
dezena de edifícios na região do Porto e uns casos isolados, muito isolados, em Lisboa” 323.

A fuga a esta realidade é demorada e só foi possível pelo “trabalho de alguns, poucos, autores 
formados nos ateliers dos pioneiros e que, sem alarde teórico, além dos escritos de Keil 324, 
tentam a tal nova síntese entre os princípios do funcionalismo da década de 20 e o carácter local 
entendido como paisagem e como tradição arquitectónica” 326, como são exemplo as obras de 
Keil do Amaral, com o arquiteto Faria da Costa, para a Câmara Municipal de Lisboa e para 
a companhia de distribuição eléctrica, de Januário Godinho 325 para clientes particulares ou 
para a Hidroelétrica do Cávado326. Por outro lado, esta alteração foi possível também pela 
“mudança de nível do combate ao regime que, sem desfocar totalmente o problema do estilo vai 
procurar politizar as questões urbanas através do aparecimento em cena (…) da geração seguinte 
nascida nos primeiros anos 20 e recém-saída das Escolas (...), que irrompe publicamente no 
Congresso de 48 – no qual se tenta levar à certa os avalistas do lado do poder (Cottinelli e Pardal 
Monteiro) para reafirmar não só a legitimidade do acto criador livre (…) mas sobretudo a 
afirmação da necessidade de políticas de habitação, equipamento e renovação urbana” 327.

322 TEOTÓNIO PEREIRA, Nuno - “A situação  da Arquitectura em Portugal”, p. 18.
323 Ibidem.
324 Francisco Keil do Amaral (1910 – 1975) foi um arquiteto formado na Escola de Belas Artes de Lisboa. Autor 

de uma ampla e importante obra teórica e construída, foi presidente do Sindicato Nacional dos Arquitectos, 
posição a partir da qual tomou um papel essencial na realização do I Congresso Nacional de Arquitectura 
(1948), tendo sido também muito importante para a realização do Inquérito à Arquitectura Popular em 
Portugal (ver 2.9). Da sua obra construída, destaca-se o edifício do Instituto Pasteur de Lisboa (1934), no 
Porto, bem como o Clube de Ténis de Lisboa (1949) e o edifício de escritórios da União Elétrica Portuguesa 
(1957), ambos em Lisboa.

325 Januário Godinho (1910 – 1990) foi um arquiteto formado na Escola de Belas Artes do Porto. Importante 
figura do segundo modernismo português (ver 2.9), destaca-se os edifícios Armazéns Frigoríficos de 
Massarelos (1934), no Porto, e o conjunto arquitetónico da Hidroelétrica do Cávado (1949-1964).

326 PORTAS, Nuno - “Arquitectura e Urbanística na Década de 40”, p. 295.
327 Ibidem.
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constituiu um ponto determinante de viragem na política educativa do Estado Novo 336. 
A partir do final da década de quarenta e inícios de cinquenta, assiste-se, então, a uma 
alteração das políticas educativas no sentido de combater o elevado índice de analfabetismo, 
absentismo e abandono escolar, para fomentar a formação de recursos humanos qualificados, 
materializado na Reforma do Ensino Técnico de 1947 337, e para promover a universalização do 
ensino primário e o cumprimento da escolaridade obrigatória, através do Plano de Educação 
Popular 338 (1952-1955) 339.

Fernando Rosas 340 salienta a importância deste período na transformação do ensino 
português, afirmando que “o regresso ao viver habitualmente nos anos 50 trouxe consigo 
a ilusória imagem do imobilismo e da estagnação. De uma aparência, efectivamente, se 
tratava” 341, acrescentando que “sob a invisibilidade criada pela censura, pela ausência de 
liberdades, pelo peso do conservadorismo dominante, a sociedade portuguesa iniciava um dos 
mais profundos processos de mudança estrutural da sua história, não obstante poderosos factores 
sociais e políticos de resistência que subsistiam, condicionando negativamente o ritmo e o alcance 
das transformações modernizadoras” 341.

Com a Reforma do Ensino Técnico de 1947, assiste-se ao lançamento de um programa de 
construção de escolas técnicas, subdivididas em escolas industriais e comerciais, agrícolas e de 
artes decorativas. O plano, que foi desenvolvido ao longo de três fases, sustentou-se na solução 
de desenvolvimento de ante-projetos-tipo, mecanismo que permitiu a tipificação por forma a 
encontrar soluções construtivas económicas e capazes de se adaptar a diferentes topografias e 
orientações 342 343.

As escolas foram concebidas segundo um princípio de racionalidade, apoiado num sistema 
de construção misto, composto por paredes de alvenaria de pedra e lajes de betão armado, e 
numa estrutura compositiva de corredor central, coincidente com o eixo longitudinal dos 
edifícios, que permitia evitar assim grande dispersão de construção e construir em altura. 
Definiram-se três edifícios que se deveriam dispor preferencialmente de forma ortogonal 
no lote, ainda que, do ponto de vista da composição formal do edificado, se verifique uma 

336 ALEGRE, Alexandra e HEITOR, Teresa - “O Edifício Escolar para o Ensino Secundário: Evolução 
Arquitectónica entre o final do século XIX e a década de 70 do século XX”.

337 O Plano de Construção de Escolas Técnicas para o Ensino Industrial, Comercial e Agrícola foi promulgado pela 
Lei n.º 2:025/47 de 19 de junho 1947 (Reforma do ensino técnico profissional).

338 Decreto-Lei n.º 38.968/52 de 27 de outubro de 1952. O Plano de Educação Popular institui a obrigatoriedade 
do ensino primário elementar (4 anos letivos), a criação de cursos de educação de adultos e de uma campanha 
nacional contra o analfabetismo.

339 ALEGRE, Alexandra e HEITOR, Teresa - “O Edifício Escolar para o Ensino Secundário: Evolução 
Arquitectónica entre o final do século XIX e a década de 70 do século XX”.

340 Fernando Rosas (1946) é historiador, cuja extensa obra constitui uma referência no estudo da história de 
Portugal no século XX.

341 ROSAS, Fernando cit in TEODORO, António - A construção social das políticas educativas: estado, educação 
e mudança social no Portugal contemporâneo, p. 217.

342 MONIZ, Gonçalo Canto - “A Construção do Programa Liceal: Arquitectura, Política e Ensino”.
343 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).

Racionalidade compositiva, construtiva 
e expressiva, sem relação muito forte 
com o espaço urbano, resultante da 
Reforma de 1947.
fig. 49
Escola Industrial e Comercial Josefa de 
Óbidos, Lisboa, 1947 - 1951.

fig. 50
Escola Secundária Filipa de Vilhena, 1952 
- 1959.

figs. 51, 52
Liceu Padre António Vieira, Lisboa, 
arquiteto Ruy Jervis d’Athouguia. 
Liberdade compositiva e plástica 
na definição de uma arquitetura de 
linguagem moderna, 1958 - 1965.

49
50
51
52
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1965), em Lisboa, do arquiteto Ruy Jervis d’Athouguia 348 349. Excecional no contexto da 
arquitetura escolar neste período, a liberdade compositiva e plástica faz desta escola um 
dos único exemplos de escolas daquela que viria a ser definido como a segunda vaga do 
modernismo português.

A estratégia seguida neste plano, que marca, a partir da sua segunda fase, em 1964, o início do 
envolvimento da OCDE no desenvolvimento de planos de construção de edifícios escolares 
em Portugal, foi ainda responsabilidade da JCETS, embora, fruto de protocolos com as 
câmaras municipais, alguns projetos tenham sido entregues a arquitetos exteriores, o que 
justificou esta dualidade de propostas e permitiu uma inédita oportunidade e liberdade de 
experimentação 350.

348 Ruy Jervis d’Athouguia (1917 – 2006) foi um arquiteto formado na Escola de Belas Artes do Porto. Foi um 
dos personagens maiores no processo de revisão e maturação da arquitetura moderna das décadas de 1950 
e 1960 em Portugal, sendo de destacar o Bairro das Estacas (1945 – 1953), bem como a sede e museu da 
Fundação Calouste Gulbenkian (1959 – 1969), com Pedro Cid, Alberto Pessoa e Gonçalo Ribeiro Telles, 
ambos em Lisboa.

349 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).

350 MONIZ, Gonçalo Canto - “A Construção do Programa Liceal: Arquitectura, Política e Ensino”.

significativa variedade de soluções 344. 

Construídas em zonas das cidades em expansão, próximas de artérias viárias de charneira, 
estas escolas serviram de polos de consolidação urbana. O edifício principal, destinado à 
grande parte dos espaços letivos, administrativos e diretivos, localiza-se geralmente numa 
posição paralela ao eixo viário, marcando a representatividade da instituição no espaço social 
e urbano. Os restantes edifícios estavam destinados às oficinas e refeitório e ginásio 345.

Ainda que as escolas assumam um importante papel na estruturação das zonas urbanas em 
crescimento em que foram implantadas, os edifícios escolares construídos no âmbito deste 
plano não possuem qualidades expressivas que as permitam assumirem-se como polo fulcral 
na construção da identidade da comunidade na mesma extensão que os liceus do primeiro 
quartel do século. A composição dos edifícios é simples, sem que haja elementos que quebrem 
a monotonia do ritmo imposto pelos vãos e sem qualquer característica material ou plástica 
que introduza diferença na organização e na expressão.

A abertura progressiva do país ao estrangeiro permitiu acompanhar um conjunto de debates 
internacionais acerca da arquitetura escolar que vieram trazer maior visibilidade a este tema 
no campo do desenvolvimento da política de ensino. Para além da geral necessidade de 
construção de escolas, foram sendo desenvolvidas uma série de reflexões quanto aos métodos 
pedagógicos e à relação que o crescimento e a capacitação da criança tem com o espaço, bem 
como acerca das configurações dos espaço da sala de aula, mas também dos restantes espaços 
da escola e dos espaços exteriores, debates que, nos anos cinquenta e sessenta, conheceram 
uma ampla difusão entre alguns arquitetos portugueses 346.

É neste clima de maior abertura às experiências internacionais que surge o Plano de 58 347. 
Ainda que as escolas mantivessem os princípios de composição anteriores, numa composição 
única e contínua, com diferentes elementos construídos sem que se assumissem como 
autónomos, as propostas veiculadas oscilam entre uma maior sobriedade compositiva, 
numa linha de continuidade com as construções anteriores, e abordagens evocativas de uma 
linguagem moderna, como é exemplo paradigmático o Liceu Padre António Vieira (1958-

344 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).

345 Ibidem.
346 ALEGRE, Alexandra e HEITOR, Teresa - “O Edifício Escolar para o Ensino Secundário: Evolução 

Arquitectónica entre o final do século XIX e a década de 70 do século XX”.
347 Desenvolvido a partir de 1958 em dois períodos, a segunda fase, com início em 1964, marca o início da 

participação da OCDE no desenvolvimento dos programas de construção de edifícios escolares em Portugal.
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2.9 Modernismo nos anos 50

“Tardio e filtrado pelas inevitáveis distâncias culturais da condição de periferia, o Movimento 
Moderno na Arquitectura portuguesa teoriza-se e vai praticar-se só nos anos 50” 351 

Se as primeiras experiências do modernismo em Portugal na década de vinte foram 
rapidamente ultrapassadas, tanto por não interessarem ao regime, sendo substituídas por 
“valores classicizantes e pretensamente nacionais” 352 como pela inoperância dos arquitetos 
que compunham esta primeira vaga na definição de uma síntese entre o método funcionalista 
e a tradição, “o fim da guerra, com o despertar das democracias e uma oposição revigorada 
pela derrota do fascismo na Europa, desenha um tempo de agitação cultural, que torna o 
final da década de 40 particularmente significativo na reflexão da arquitectura moderna em 
Portugal” 352. Começava, então, a segunda epata do “ciclo do betão armado” em Portugal 353.

Defende Ana Tostões 354 que “a nova geração de arquitectos que se define transporta em si 
o conceito de sociedade progressista com preocupações coletivistas de emancipação social do 
indivíduo” 356, e que “é neste quadro de luta pela afirmação da arquitecura moderna que o 
conjunto de princípios e formas do Movimento Moderno declarado pelas vanguardas radicais 
europeias desde os anos 20 é publicamente formulado no maior entusiasmo por ocasião do I 
Congresso Nacional de Arquitectura de 1948 355” 356.

“Momento de viragem na reconquista da liberdade de expressão dos arquitetos” 357, como foi 
descrito por Nuno Teotónio Pereira, resulta da atividade de dois grupos: Iniciativas Culturais 
Arte Técnica (ICAT), criado em 1946, e dinamizado por Francisco Keil do Amaral, que 
reunia vários arquitetos da nova geração e que tomou conta da revista Arquitetura 358 por 
forma a dinamizar o debate produzido; e Organização das Arquitectos Modernos (ODAM), 
criada em 1947 no Porto, com o objetivo de “divulgar os princípios em que deve assentar a 

351 TOSTÕES, Ana - Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, p. 201.
352 Ibidem, p. 21.
353 PORTAS, Nuno - “O Ciclo do Betão em Portugal”.
354 Ana Tostões (1959) é arquiteta, doutorada, professora e investigadora no Instituto Superior Técnico, cuja 

pesquisa se centra nas temáticas da história da arquitetura moderna. É, desde 2010, presidente do Docomomo 
Internacional, organização dedicada à documentação e preservação do património moderno.

355 O I Congresso Nacional de Arquitectura foi realizado de 28 de maio e a 4 de junho de 1948, na sede da 
Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa.

356 TOSTÕES, Ana - Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, p. 201.
357 TEOTÓNIO PEREIRA, Nuno - “A Arquitectura do Estado Novo”.
358 A revista Arquitectura (1927 – 1988) foi um dos mais importantes meios de reflexão e difusão de obras de 

arquitetura em Portugal durante o século XX.

Modernismo português:
fig. 53
Bloco de Costa Cabral, Porto, arquiteto 
Viana de Lima, 1953 - 1955.

fig. 54
Edifício Parnaso, Porto, arquiteto José 
Carlos Loureiro, 1954.

fig. 55
Bloco do Ouro, Porto, arquiteto Mário 
Bonito, 1951.

fig. 56 
Mercado da Vila da Feira, arquiteto 
Fernando Távora, 1953 - 1959.

53
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Para os arquitetos que participaram no Congresso a sua responsabilidade em manter o 
equilíbrio social era clara, a missão do arquiteto é “a solução dos problemas humanos, 
planeando cidades, arrumando tudo num conjunto harmónico e racional; ele é o organizador 
das actividades humanas, o pedagogo, o filantropo, o civilizador!” 368.

Adianta ainda Ana Tostões que “a partir de meados dos anos 50 também em Portugal se fazia 
sentir a necessidade de um questionamento dos dogmas do Movimento Moderno, protagonizado 
num desejo de beber na cultura autêntica portuguesa a inspiração para a humanização da 
arquitectura numa tomada de consciência da urgência da reconciliação com a história, numa 
perspetiva dialética entre tradição e futuro, entre modernidade e história, espaço e tempo” 369. 

Foi no norte do país, em particular Porto, “talvez pelo facto de o Estado centralizado estar mais 
afastado e ainda porque o grosso do trabalho nos escritórios era de origem privada, com uma 
parcela mínima de encomenda oficial” 370, que a reação à estagnação dos anos da década de 
quarenta se começou a sentir com mais intensidade, com edifícios como o “novo Palácio de 
Cristal” 370 (1951), do arquiteto José Carlos Loureiro, o edifício Parnaso (1954), do mesmo 
autor, o bloco do Ouro (1951), do arquiteto Mário Bonito, o bloco de Costa Cabral (1953 
- 1955), do arquiteto Viana de Lima, ou o Mercado de Vila da Feira (1953 - 1959), do 
arquiteto Fernando Távora 370.

Em 1956, ano em que a direção da revista Arquitectura é assumida por uma nova geração 
de arquitetos, da qual faziam parte Raúl Hestnes Ferreira 371 e Nuno Portas, no contexto de 
“renovado interesse pela realidade da cultura autêntica portuguesa, pelas tradições locais e pela 
integração no ambiente” 373, inicia-se o trabalho de levantamento de campo do Inquérito à 
Arquitectura Regional Portuguesa 372, por iniciativa do Sindicato Nacional dos Arquitectos, 
presidido por Keil do Amaral 373.

Reconhecendo o “caracter evolutivo das soluções arquitectónicas” 374, ainda que alertando 
que, “ao mesmo tempo, que as novas soluções não deverão deixar de apoiar-se nas tradições da 
arquitectura nacional” 374, o Governo apoia com subsídios as operações, com a ambição de 
que contribuíssem para o “aportuguesamento da arquitectura moderna no nosso país” 374. 
No entanto, aquilo que o Inquérito evidenciava era que não existe um estilo genuinamente 
português, e que havia “tantas tradições quanto regiões e que a expressão dos edifícios é sobretudo 

368 VELOSO, Matos cit in TOSTÕES, Ana - Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, p. 29, 38.
369 TOSTÕES, Ana - Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, p. 29, 153.
370 TEOTÓNIO PEREIRA, Nuno - “Um testemunho sobre a arquitectura nos anos 50”, p. 256.
371 Raúl Hestnes Ferreira (1931 – 2018) foi um arquiteto formado nas escolas de belas artes do Porto e de 

Lisboa. Foi colaborador dos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa e, mais tarde, de Louis Kahn (1901 
– 1974), um dos mais influentes arquitetos do século XX. Da sua vasta e influente obra, destaca-se o Liceu 
José Gomes Ferreira (1976-1980), em Lisboa, bem como a casa José Gomes Ferreira (1960), em Albarraque.

372 Editado e publicado com o título Arquitectura Popular em Portugal em 1961.
373 TOSTÕES, Ana - Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, p. 29, 159.
374 Decreto-Lei nº 40/349, 195.

arquitectura moderna” 359. Assim como “Távora parece aproximar-se mais [do que Keil do 
Amaral] do contexto falando claramente de Arquitectura Moderna” 360, defende Ana Tostões 
que a ODAM, “ao contrário do grupo de Lisboa [ICAT], assumia-se claramente do lado da 
arquitectura moderna” 360.

O Congresso, que marca uma “tomada de consciência colectiva da necessidade de produzir 
obras verdadeiras e actuais” 361, permitiu a união de três gerações de profissionais na discussão 
sobre os temas da Arquitectura no Plano Nacional e do Problema Português da Habitação361. 
Enquanto a geração mais velha, com arquitetos como Cottinelli Telmo, Pardal Monteiro 
e Jorge Segurado, “acusará um evidente desfasamento ideológico com as gerações seguintes” 362, 
é a geração seguinte “a ter um papel determinante no tom geral do Congresso, aliando ao 
pragmatismo, que a prática profissional já ensinara, um desejo de profunda mutação” 362, 
defendido por arquitetos como Keil do Amaral, Arménio Losa  e Viana de Lima, enquanto 
a geração mais nova “acompanhará como pano de fundo, muitas vezes com um sentido mais 
panfletário, as teses mais radicalmente reclamadas da arquitectura moderna” 362, sendo que 
“a serenidade e um lúcido sentido das realidades farão de Teotónio Pereira a exceção do grupo 
mais jovem, apontado para um já diferente sentido de transformação” 362.

As posições mais radicais defendidas pelos arquitetos da ODAM, sustentadas na obra de Le 
Corbusier, defendiam que “a forma radiosa proposta pela Carta de Atenas é a única forma de 
dar aos homens alegria e optimismo” 363. Também Jorge Segurado 364 “defende a arquitectura 
como condensador social, explicitando as vantagens sociais da Unidade de Habitação, onde 
existem todas as estruturas fundamentais à vida moderna” 365, e Nuno Teotónio Pereira “faz 
depender o reajustamento social da resolução do problema das necessidades habitacionais” 365. 

Defende Ana Tostões que “pela primeira vez o problema da habitação é analisado (…). Para 
Arménio Losa 366 os graves problemas das grandes cidades não poderão ser resolvidos à luz 
dos velhos métodos de urbanismo (…) estandardização e racionalização eram as palavras de 
ordem”367.

359 BARBOSA, Cassiano cit in Ana Tostões, Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, p. 30.
360 TOSTÕES, Ana - Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, pp. 29, 30.
361 Ibidem, pp. 29, 34.
362 Ibidem, pp. 29, 35.
363 VITAL, Lobão cit in TOSTÕES, Ana - Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, pp. 29, 36.
364 Jorge Segurado (1898 – 1990) foi um arquiteto formado na Escola de Belas Artes de Lisboa. Foi um dos 

atores da primeira geração do modernismo português, com destaque para o Liceu D. João III (1930 – 1936), 
em Coimbra, com Carlos Ramos e Adelino Nunes, bem como para o Liceu D. Filipa de Lencastre (1928 – 
1938) e a Casa da Moeda (1941), em Lisboa. Foi também um dos arquitetos que cedeu às pressões do regime, 
tendo sido responsável pelo Núcleo das Aldeias Portuguesa, construído para a Exposição do Mundo Português 
de 1940.

365 TOSTÕES, Ana - Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, p. 29, 36.
366 Arménio Losa (1908 – 1988) foi um arquiteto formado na Escola de Belas Artes do Porto. Influente no 

panorama da arquitetura moderna portuguesa, destacam-se os edifícios que, com o arquiteto Cassiano 
Barbosa (1911 - 1998), projetou no Porto, como o Bloco da Carvalhosa (1945) ou o edifício Soares & Irmão 
(1950 – 1955).

367 TOSTÕES, Ana - Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, p. 29, 37.
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profundamente influenciada pelas condições do habitat dos  diferentes meios” 375.

Com o objetivo de esclarecer definitivamente o problema da arquitetura regional, o 
levantamento foi feito por diferentes equipas de trabalho com diretrizes comuns para a 
“análise da ocupação do território, da estruturação urbana, da expressão e valor plástico dos 
edifícios e dos aglomerados urbanos, dos materiais e processos de construção, das influências do 
clima, das condições económicas, da organização social, dos costumes e hábitos das populações” 376.

Publicado com o título Arquitectura Popular em Portugal em 1961, o Inquérito, como 
defende José-Augusto França, “constitui o fim do mito da casa portuguesa, criação tardo-
romântica da geração nacionalista de 1890” 377.

Também em Lisboa, cidade em enorme crescimento e com oferta de serviços e habitação 
sempre em défice, onde tinha já sido construído o Bloco das Águas Livres (1953 - 1956), dos 
arquitetos Nuno Teotónio Pereira e Bartolomeu Costa Cabral – “a primeira edificação a 
marcar uma qualidade moderna de vida, em exigência urbana inteligentemente resolvida e 
satisfeita” 378 -, despoletaram os desenvolvimentos modernos com novos bairros que nasciam, 
entre outros, dos Planos Gerais Olivais-Norte (1955 - 1960), delineado por Nuno Teotónio 
Pereira, Pedro Cid e Braula Reis, e Olivais-Sul (1960), de João Rafael Botelho e Carlos Duarte, 
com espaço para novas incursões pela renovada arquitetura modernista 378.

Os anos cinquenta em Portugal trouxeram, desta forma, uma imensa renovação disciplinar 
da arquitetura. Finalmente, os arquitetos portugueses souberam desenhar os mecanismos 
para se desprenderem das amarras do Estado, e do mito da Casa Portuguesa, para dar início 
a uma reflexão frutífera sobre a arquitetura moderna, desesperadamente em necessidade de 
renovação, como atestava Fernando Távora em 1947: “tudo há que refazer, começando pelo 
princípio” 379.

Este é, portanto, o período que marca o início do mais consciente e informado reconhecimento 
da arquitetura portuguesa por parte dos próprios arquitetos. Para Alexandre Alves Costa, “a 
arquitectura portuguesa é sobretudo construção, espaço de suporte para a acção, cujo significado 
não contamina o desenho” 380. Acrescenta ainda o autor que “a arquitectura portuguesa é terreno 
de cruzamentos de culturas. É na forma como interpreta os modelos exteriores e os adapta à sua 
realidade que encontramos as suas especificidades” 381.

Os processo de investigação e revisão da arquitetura portuguesa tiveram continuidade nas 

375 TOSTÕES, Ana - Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, p. 29, 161.
376 Ibidem, 160.
377 FRANÇA, José-Augusto cit in TOSTÕES, Ana - Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, p. 

29, 163.
378 FRANÇA, José-Augusto - História da Arte em Portugal - O Modernismo, p. 186.
379 TÁVORA, Fernando - O Problema da Casa Portuguesa, p. 9.
380 ALVES COSTA, Alexandre - Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa. Outros Textos 

sobre a Arquitectura Portuguesa, p. 31.
381 Ibidem, p. 27.

fig. 57
A concretização da vida moderna em 
Portugal. Bloco das Águas Livres, Lisboa, 
arquitetos Nuno Teotónio Pereira e 
Bartolomeu Costa Cabral, 1953 - 1956.

fig. 58
Bairros modernos em Portugal. Plano 
Geral Olivais-Norte, Lisboa, arqutietos 
Nuno Teotónio Pereira, Pedro Cid e 
Braula Reis, 1955 - 1960.

figs. 59, 60, 61
O apuramento da arqutietura moderna 
em Portugal. Sede e museu da Fundação 
Calouste Gulbenkian, arquitetos Rui 
d’Athouguia, Pedro Cid, Alberto Pessoa e 
Gonçalo Ribeiro Telles 1959 - 1969.
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2.10 Normalização dos edifícios escolares

A viragem na política de ensino nacional preconizada com a entrada da OCDE fez constatar de 
uma forma mais expressiva o défice de edifícios escolares em Portugal, pelo que foi necessário 
encontrar uma estratégia para fazer face à premente necessidade de construção. Desta forma, 
com os modelos tipológicos promovidos pelo contacto com a OCDE, foram desenvolvidos 
vários trabalhos para a sistematização de modelos construtivos, com garantia de racionalidade 
construtiva para uma gestão eficaz dos recursos financeiros 384 385.

Estes estudos normalizados resultaram, deste modo, no desenvolvimento de projetos-tipo que, 
visando a construção de edifícios em diferentes geografias, poderiam adaptar-se às diferentes 
condições urbanas e topográficas, a despeito dos diferentes destinos de uso – ensino liceal, 
técnico ou preparatório. De um modo genérico, a estratégia, que, depois de conhecer estes 
momentos de incubação de conceitos e modelos nos anos sessenta e inícios de setenta, se iria 
efetivar até ao final dos anos oitenta, assenta no desenvolvimento de edifícios autónomos de 
carácter pavilhonar, dispostos no lote escolar de uma forma isolada e geralmente ligados por 
um sistema de circulação exterior coberto 386 387.

2.10.1 Herança 

Convém, a este ponto, esclarecer que os princípios de normalização de estruturas constituem 
um legado importante na história da construção de edifícios escolares em Portugal, em 
particular em escolas de ensino preparatório.

A primeira iniciativa deste tipo data de 1866, com as escolas Conde de Ferreira 388, construídas 
a partir de um projeto-tipo constituído por planta, cortes e alçados. A composição, bastante 
simples e de linhas clássicas, caracteriza-se por uma planta retangular, com um dos lados 
menores orientados para o espaço público de maior relevo, onde se localiza a porta principal, 

384 MONIZ, Gonçalo Canto - “A Construção do Programa Liceal: Arquitectura, Política e Ensino”, p. 30.
385 ALEGRE, Alexandra e HEITOR, Teresa - “O Edifício Escolar para o Ensino Secundário: Evolução 

Arquitectónica entre o final do século XIX e a década de 70 do século XX”.
386 Ibidem.
387 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).
388 Joaquim Ferreira dos Santos (1782-1866), mais conhecido por Conde Ferreira, foi um comerciante e 

negreiro. Deixou em testamento cento e quarenta e quatro contos de réis para a construção de cento e vinte 
escolas primárias (das quais foram construídas noventa e uma).

décadas que se seguiram. A década de sessenta foi marcada pela construção da sede e museu 
da Fundação Calouste Gulbenkian (1959 - 1969), dos arquitetos Rui d’Athouguia, Pedro Cid 
e Alberto Pessoa, e do arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, obra maior da arquitetura 
portuguesa, e que está, de certo modo, relacionada ainda com o espírito e com as preocupações 
“tardo-modernistas dos anos 50, resolvendo-as com um apurado senso de linguagem e de 
adequação ao programa da magna instituição (…) implantado num sítio verde” 382.

Quase em paralelo à construção da Fundação Calouste Gulbenkian, também em Lisboa, é 
construída a Igreja do Sagrado Coração de Jesus (1962 - 1970), dos arquitetos Nuno Teotónio 
Pereira e Nuno Portas, uma obra que, segundo José-Augusto França, ao contrário da anterior, 
“se assume historicamente como obra da década seguinte pela livre originalidade das suas 
soluções espacias interior e exterior, na ligação de duas cotas em que se implanta e pelo tratado 
purificado do seu desenho” 383.

382 FRANÇA, José-Augusto - História da Arte em Portugal - O Modernismo, p. 188.
383 Ibidem, p. 189.

figs. 62, 63
O desprendimento da 
arquitetura portuguesa das 
amarras do regime, com 
capacidade se desenvolver e 
maturar a sua expressão, com 
referenciação da arquitetura 
moderna, bem como dos 
processos de revisita que 
foram marcando a segunda 
metade do século XX por 
toda a Europa.
Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus, Lisboa, arquitetos Nuno 
Teotónio Pereira e Nuno 
Portas, 1962 - 1970.

62 63



107106

elevada por três degraus e ladeada por duas janelas. Numa composição marcadamente 
simétrica, sobre a porta, há um campanário com um sino de chamada dos alunos, “contribuindo 
como ícone para a definição da identidade do conjunto” 389.

Em 1898, a Direcção Geral da Instrução Pública 390 (DGIP) abriu um concurso público 
destinado à construção de duzentas escolas primárias a partir de um projeto-tipo, que foi 
vencido por Adães Bermudes, que desenhou duas soluções: uma apenas com uma sala de 
aula, e outra com duas, definida pela geminação de uma cópia invertida da primeira – solução 
conveniente para a divisão dos sexos. A extensão da composição longitudinalmente permite 
reforçar a afirmação da responsabilidade do edifício na conformação do espaço público. 
Constituiu um desígnio deste programa, que resultou na construção de 184 escolas a partir 
deste projeto-tipo, entre 1902 e 1912, a incorporação das características construtivas de cada 
uma das regiões do país, em particular na adoção de materiais distintos 391.

Já entrado no Estado Novo, em 1933, a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais392  
(DGEMN) recorreu aos arquitetos Rogério de Azevedo e Raúl Lino para desenvolver um 
total de sete projetos-tipo, designados por projectos regionalizados, destinados à construção 
de escolas primárias em todo o território nacional, de acordo com os vários contextos e as 
diferenças de clima, materiais e técnicas construtivas 393.

Já em 1940, o Estado Novo lança o Plano dos Centenários 394 . Desenvolvido pelos técnicos 
da DGEMN, contempla duas tipologias – rural, com apenas uma sala de aula, e urbana, 
com um número que varia entre duas e oito salas de aula -, a partir das quais foi possível 
desenvolver projetos distintos consoante as características climatéricas e dos materiais de cada 
região. Resultaram deste plano, até à década de sessenta, mais de sete mil escolas 395. As escolas 
resultantes pautam pela simplicidade, numa composição racional, quer do ponto de vista 
construtivo, quer expressivo, com pouca ornamentação e afirmação perante a envolvente 
urbana, conseguida essencialmente pelo elemento de entrada, ainda que suportado, em 
alguns exemplos, por ornamentos mais elaborados.    

389 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. 317.

390 A Direcção Geral da Instrução Pública, instituída com este nome em 1859, foi uma instituição antecessora 
do Ministério da Instrução Pública (1913 - 1936), do Ministério da Educação Nacional (1936 - 1974) e do 
atual Ministério da Educação.

391 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).

392 Criada por Decreto-Lei  n.º 16:791/29 de 30 de abril de 1929.
393 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).
394 O Plano dos Centenários, surgido de uma campanha de evocação nacional, legitimada pela dupla celebração 

do centenário da fundação de Portugal, em 1140, e da restauração da independência, em 1640, foi lançado 
com o objetivo de contruir massivamente escolas primárias públicas, de acordo com os ideias de Duarte 
Pacheco para a instituição de uma atitude normalizadora de larga escola na reconstrução da rede escolar 
nacional.

395 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).

fig. 64
Simplicidade volumétrica e compositiva. 
Escola Conde Ferreira, Lagos, 1868.

fig. 65
Composição simples mas afirmativa no 
espaço público. Escola Primária de Aveiro, 
arquiteto Adães Bermudes.

Projetos regionalizados de 
Raul Lino e Rogério de Azevedo, 
caracterizados pelas diferenças formais e 
pelo uso de materiais característicos de 
cada região:
fig. 66
Escola do tipo Alentejo, de Messejana, 
Aljustrel, arquiteto Raul Lino.

fig. 67
Escola do tipo Douro, de Ramalde, Porto, 
arquiteto Rogério de Azevedo.

figs. 68, 69
Plano dos Centenários, projetos tipologia 
rural, com diferenças formais e materiais 
entre regiões:
Escola para a Beira Alta, com o uso de 
xisto.

Escola para o Algarve, com um desenho 
mais cuidado do momento de entrada e 
dos pormenores nos vãos e no telhado.
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Já no contexto de abertura às reflexões exteriores quanto ao espaço escolar pelo contacto com 
a OCDE, em 1963 surge a escola-piloto de Mem Martins, da autoria da arquiteta Maria do 
Carmo Matos 396, única num projeto que perspetivava a construção de várias escolas-piloto 
que permitissem analisar a relação que a arquitetura, e a sua ocupação espacial, teriam com 
as formas de utilização, de forma a poder encontrar padrões que se pudessem traduzir em 
soluções-tipo 397.

O projeto da escola de Mem Martins articula quatro células letivas a partir de uma rótula 
central, momento de entrada, com um pátio descoberto. Cada célula é constituída por 
vestiários, por onde se estabelece a relação com os espaços comuns, pela sala de aula, com 
instalações sanitárias e copa para realização de trabalhos manuais próprias, bem como por 
uma área de recreio autónoma. A sala polivalente, espaço único de uso comum, conjuga as 
funções de refeitório, convívio e biblioteca. A importância do conceito de espaços abertos 
levou a uma solução de “formas activas e descentralizadas de trabalho lectivo e o incentivo ao 
desenvolvimento de actividades complementares à sala de aula, (...) permitindo uma utilização 
mais flexível” 398.

Ainda que, do ponto de vista da estrutura funcional e pedagógica, esta tenha introduzido 
conceitos compositivos que rompem com a estrutura tradicional escolar portuguesa, do 
ponto de vista expressivo, a escola de Mem Martins está ainda próxima da uma linguagem 
compositiva conservadora e comprometida com a que vinha sendo sustentada pelo Estado 
Novo.

Adianta André Santos que, tendo em conta a obrigatoriedade de separação de sexos, em 
vigor até 1972, este modelo de organização espacial não encontrou circunstâncias favoráveis 
para a sua disseminação 399, ainda que tenha sido enaltecido pelos técnicos da OCDE, pelo 
“estabelecimento de uma estreita relação daquilo que deve existir entre a actividade de ensino e 
o espaço e os equipamentos necessários para isso” 400.

Neste contexto, surge já em 1960 o primeiro projeto normalizado de escolas destinadas 
ao ensino liceal, designado por Projecto Mercúrio, coordenado pelo arquiteto Augusto 
Brandão401. A escola é composta por três edifícios que transportam ainda a herança tipológica 

396 Maria do Carmo Matos (1935-1989) foi uma arquiteta formada na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. 
Colaborou, entre 1956 e 1969, nos projetos de construção escolar da JCETS.

397 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).

398 HEITOR, Teresa - Muitos anos de escola. Edifícios para o ensino infantil e primário. Da escola piloto à área 
aberta, p. 2.

399 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).

400 ODDIE, Guy e MCDOWALL, David cit in 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. 324.

401 Augusto Brandão (1930-2018) foi um arquiteto formado na Escola Superior de Belas Arte de Lisboa. Foi 
técnico superior da JCETS e da Direcção-Geral das Construções Escolares entre 1955 e 1974.

fig. 70
Jogo volumétrico para a definição de um 
pátio central aberto e em relação direta 
com os espaços internos. 
Escola Piloto de Mem Martins, arquiteta 
Maria do Carmo Matos, 1963.

fig. 71
Normalização das estruturas escolares e 
progressiva perda de qualidade expressiva.
Escola Industrial e Comercial do Montijo, 
resultante do Projeto Mercúrio, 1961 - 
1963.

fig.72
Normalização de estruturas pavilhonares.
Liceu dos Olivais, Lisboa, de Base Liceal, 
1968 - 1972.

fig. 73
Disseminação massiva de estruturas 
estandardizadas.
Escola Básica da Devesas, Vila Nova de 
Gaia, resultante do Projeto P3.
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de estrutura linear, com corredor de distribuição central (em particular no edifício principal, 
que concentra a maioria das funções letivas e administrativas) e, portanto, não são de natureza 
pavilhonar. Ainda assim, estão já neste projeto-tipo presentes os princípios de normalização e 
de autonomia funcional de cada corpo que vão caracterizar o crescimento do universo escolar 
português até ao início do século XXI.

No final da década de sessenta, com os estudos normalizados de Base Liceal, de 1968, 
coordenado pela arquiteta Maria do Carmo Matos, e de Escolas Pavilhonares de Base Técnica, 
de 1969, coordenado pelo arquiteto Augusto Brandão, dá-se a consolidação do modelo 
pavilhonar, com a consolidação de diferentes modelos de edifícios de acordo com as funções 
que viriam a albergar 402.

Durante a década de setenta, com a necessidade de otimização de custos e de meios, 
introduziu-se na construção escolar os processos de construção com base em sistemas e 
elementos pré-fabricados, sobretudo no que diz respeito a painéis de parede e de lajes. Os 
planos de Escolas de Pré-fabricação Mista e Pesada, de 1974, definem três tipos e edifícios 
modulares, ligeiramente diferentes na morfologia e nas dimensões, para acomodar diferente 
programa, mas sem qualquer qualidade manifesta no que respeita a expressão, o papel que o 
edifício assume no espaço urbano, a organização e articulação dos espaços ou conforto. 

Já com uma clara perda de qualidade expressiva e identitária, a par da fraca qualidade 
construtiva e de materiais, este conjunto de escolas, que, desde este período, se começam 
a disseminar por todo o território português, localizadas em zonas de periferia urbana, 
desligadas dos tecidos sociais e culturais, define um ponto de viragem na arquitetura escolar 
em Portugal. 

Também no que diz respeito ao ensino preparatório, e com fundamentação na experiência da 
escola-piloto de Mem Martins, no início da década de setenta surge o Projeto Normalizado de 
Escolas Primárias, ou Projeto P3, também coordenado pela arquiteta Maria do Carma Matos, 
do qual resultaram cerca de trezentas e setenta escolas até 1985. Devedor da experiência em 
Mem Martins, com o ideal de escola de espaços abertos, promovendo espaços flexíveis e de 
diversidade espacial, o projeto-tipo define um sistema de articulação modular dos diferentes 
espaços de ensino, num processo de construção pré-fabricada 403. Com enorme sucesso 
do ponto de vista da quantidade de escolas que gerou, este projeto cimentou a atitude, na 
construção de novas escolas, de optar pelas estruturas mais baratas, em lotes de muito pouca 
urbanidade, com pouca ou nenhuma qualidade arqutietónica ou de conforto.

Durante a década de setenta, foram desenvolvidos alguns projetos que, não tendo grande 
expressão do ponto de vista quantitativo, esboçam uma reação à estratégia de tipificação, 

402 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).

403 Ibidem.

fig. 74
Normalização e industrialização 
das estruturas escolares.
Escola Secundária Dr. João de 
Araújo Correia, Peso da Régua, 
resultante do plano de Escolas de 
Pré-fabricação Mista e Pesada, 
1979.

Exceções num percurso 
dominado pela normalização 
de estruturas sem qualidade 
espacial e expressiva.
fig. 75
Liceu José Gomes Ferreira, Lisboa, 
arquiteto Raúl Hestnes Ferreira, 
1976 - 1980.

fig. 76
Liceu Professor Herculano 
de Carvalho (reabilitado 
recentemente pela Parque 
Escolar, com projeto do mesmo 
arquiteto), Lisboa, arquiteto 
Manuel Tainha, 1972- 1984.
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como é o exemplo da Escola Secundária Professor Herculano de Carvalho (1972-1984), 
também em Lisboa, do arquiteto Manuel Tainha 404, e do Liceu José Gomes Ferreira (1976-
1980), em Lisboa, da autoria do arquiteto Raúl Hestnes Ferreira, que procura a reafirmação 
da instituição escolar enquanto equipamento de protagonismo social e urbano 405.

404 Manuel Tainha (1922 – 2012) foi um arquiteto formada na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. 
Importante no panorama da segunda vaga da arquitetura moderna em Portugal, destacam-se os edifícios 
da Pousada de Santa Bárbara (1957 – 1966), em Oliveira do Hospital, assim como a Escola Agrícola da 
Universidade de Évora (1960 – 1965).

405 MONIZ, Gonçalo Canto - “A Construção do Programa Liceal: Arquitectura, Política e Ensino”.
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2.11 Arquitetura depois de Abril

“neste clima de mudança, também tempo de crise cultural e ideológica, a liberdade de experiência 
viabiliza uma prática disciplinar policênctrica; uma prática de projecto que reflecte a diferença 
das escolhas projectuais e as opções da vontade estética pessoal, procurando consensos e rupturas entre 
opinião pública, produção e prática artística.” 406

Depois de um período, findo já a meio dos anos sessenta, dominado pela “polémica do estilo 
internacional versus estilo nacional (rural/imperial)” 407, segue-se uma década em que se “reduz 
progressivamente o isolamento em relação aos principais circuitos da produção arquitectónico 
internacional: intensifica-se contactos com a vizinha Espanha (…), nomeadamente o círculo 
catalão, divulgando na revista Arquitectura” 408; expande-se os horizontes da arquitetura 
portuguesa a temas como “a dimensão urbana da arquitectura, a experimentação formal-
linguística, actuando a partir do concreto e do existente, da evolução das funções e das técnicas” 408. 

Com esta abertura ao exterior, de acordo com Nuno Portas e Manuel Mendes 409, o crescente 
reconhecimento em Espanha e Itália da obra de Álvaro Siza “contribui para romper um 
isolamento de décadas (que impedira o conhecimento de algumas obras de pioneiros que teriam 
merecido citação nos manuais historiográficos do Movimento Moderno, como Rogério de 
Azevedo ou Arménio Losa, Cassiano Branco ou Keil do Amaral) e cujo último contacto com 
alguma ressonância interna fora a presença portuguesa no CIAM de Otterloo 410 [1959] 
(Távora, Viana de Lima) e no encontro de Royaumont [Team 10, 1962] (Távora)” 408.

O período que se segue, impulsionado pelo dinamismo da transformação democrática após 
1974, vem trazer novas possibilidades disciplinares, designadamente pela gestão urbana, pelo 
estudo e valorização do património da arquitetura nacional, pela intervenção nas cidades 
preexistentes, bem como pela reorganização do ensino da arquitetura, com o progressivo 
aumento de escolas e o exponencial aumento de profissionais qualificados. Ao mesmo tempo, 
as estruturas institucionais de gestão e trabalho públicas e privadas alteram-se, diversificando 

406 PORTAS, Nuno e MENDES, Manuel - Arquitectura Portuguesa Contemporânea. Anos Sessenta - Anos 
Oitenta, p. 43.

407 Ibidem, p. 11
408 Ibidem, p. 23.
409 Manuel Mendes é arquiteto, doutorado, professor na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 

e investigador, com foco na arquitetura do século XX, em particular portuguesa e portuense.
410 O XI Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), realizado em 1959 em Otterloo, marca a 

dissolução dos CIAM, e ascensão do grupo mais jovem que formaria os Team 10. Fernando Távora e Viana 
de Lima participaram no Congresso.

Referências modernas e revisitadas pelo 
pós-moderno.
fig. 77
Siedlung Römerstadt, Frankfurt, 
arquiteto Ernst May, 1927 - 1929.

fig. 78
Gallaratese, Milão, arquitetos Carlo 
Aymonino e Aldo Rossi, 1967 - 1972.

Arquitetura do SAAL, entre “a 
acentuação estrutural da forma” e a 
recuperação do modernismo:
fig. 79 
Bairro de São Victor, Porto, arquiteto 
Álvaro Siza, 1975 - 1977.

fig. 80
Bairro da Bouça, Porto, arquiteto Álvaro 
Siza, 1974 - 1977. 
fig. 81
Bairro de Casal das Figueiras, Setúbal, 
arquiteto Gonçalo Byrne, 1974 - 1979.
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os programas 411.

Logo em agosto de 1974, na procura de constituir ”sistemas alternativos de promoção pública” 413 ao 
já existente Fundo de Fomento da Habitação, criou-se “com base na procura social organizada e 
na sua capacidade de autogestão” 413 os programas Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL) 
412 e Programa Cooperativo de Habitação, sistemas que “visavam privilegiar programas 
descentralizados (…) através de associações de moradores e de cooperativas, permitindo-lhe que 
gerissem directamente as operações, incluindo o relacionamento com as equipas técnicas para 
o efeito que, no primeiro caso, eram constituídas pelo Estado” 413. Ainda que não tenha tido 
tão grande consequência como se perspetivou – do ponto de vista das políticas de habitação 
seguidas pelo Estado, já que a marca que deixou no desenvolvimento da arquitetura 
portuguesa é inegável -, o Programa SAAL, e o consequente inovador projeto social, bem 
como a forma rápida como foi extinto, é um reflexo da ambiguidade entre a urgência de 
renovação de políticas sociais e urbanas e a estagnação do aparelho do Estado.

A arquitetura, com destaques no norte do país com Álvaro Siza (São Victor e Bouça), 
Alcino Soutinho (Maceda), Alfredo Matos Ferreira (Lapa), Pedro Ramalho (Antas) e Sérgio 
Fernandez (Leal), mas também no sul com Manuel Vicente (Areeiro), Raúl Hestnes Ferreira 
(Quinta das Fonsecas) ou Gonçalo Byrne (Casal das Figueiras), embora “não sofra alterações 
que se possam atribuir à ruptura política” 414, é caracterizada pelas “duas reações mais evidentes 
ao empirismo regionalizante (…) ainda influente nos anos sessenta (...): quer (…) procurando 
uma acentuação estrutural da forma; quer, de outro lado, a dos que recuperam formas do 
modernismo, revisitando os siedlungen em direto ou via Gallaratese” 414.

Findo o ciclo do Programa SAAL, a produção arquitetónica habitacional é retomada, sem a 
mesma pujança, por outros programas governamentais para os quais, ainda que sem a mesma 
estrutura de gestão participativa e o mesmo impacto social e cultural,  “chamam arquitectos 
revelados em projectos anteriores que vão continuar o experimentalismo linguístico” 415.

Assim como no campo da habitação, nas décadas que se seguiram à Revolução, período marcado 
pela crise e instabilidade económica, também os investimentos públicos nas outras áreas 
essenciais da democracia, como a educação e a saúde, foram sendo esporádicos e quase sempre 
pautados pelo controlo de custos, pela escolha do mais barato em detrimento de qualidade 
arquitetónica e urbana. Neste contexto, contrastando com o crescente reconhecimento da 

411 PORTAS, Nuno e MENDES, Manuel - Arquitectura Portuguesa Contemporânea. Anos Sessenta - Anos 
Oitenta.

412 Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL) foi um programa de construção habitacional, cuja estratégia 
de intervenção, com a ação de brigadas técnicas junto das populações, garantindo um processo informado e 
participativo, se tornou uma referência no panorama da arquitetura internacional. Essencial neste processo 
foi o papel de Nuno Portas, nomeado Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo em 1974.

413 PORTAS, Nuno e MENDES, Manuel - Arquitectura Portuguesa Contemporânea. Anos Sessenta - Anos 
Oitenta, p. 47.

414 Ibidem, p. 51.
415 Ibidem, p. 52.

Arquitetura de habitação, 
“experimentalismo linguístico”:
fig. 82
Bairro Pantera Cor de Rosa, Chelas, 
arquitetos Gonçalo Byrne e António 
Cabrita Reis, 1972 - 1979.

fig. 83
Bairro Alto do Zambujal, Lisboa, 
arquitetos Vítor Figueiredo e Duarte 
Caral de Mello, 1974 - 1977.

fig. 84
Conjunto Habitacional Habitovar, 
Ovar, arquitetos Pedro Ramalho, Alcino 
Soutinho, Bernardo Ferrão e Rolando 
Torgo, 1984.
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arquitetura portuguesa no mundo, cujas portas foram abertas essencialmente pela obra de 
Álvaro Siza, o espaço de ação dos arquitetos portugueses em Portugal ficou circunscrito ao 
investimento privado, para além das escassas oportunidades abertas pelo investimento público. 
Nesta circunstância, a inventividade dos arquitetos portugueses teve espaço essencialmente 
em edifícios de cariz cultural ou de ensino superior, como é exemplo o Centro Cultural de 
Belém (1988 – 1993) (que ainda assim foi concebido também para acolher um programa 
governativo), dos arquitetos Vittorio Gregotti e Manuel Salgado, o Pavilhão de Portugal para 
a Expo 98 (1995 – 1998), do arquiteto Álvaro Siza, o conjunto arquitetónico do campus da 
Universidade de Aveiro (1990 -), ou a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto 
(1987 – 1994), do arquiteto Álvaro Siza.

“A expectativa de que tudo podia – devia – mudar num ápice, qualitativa e sobretudo 
quantitativamente, nas condições de vida das camadas menos solventes, contrastaria, passado 
o primeiro momento de surpresa, com as limitações objectivas dos meios materiais de um País 
dependente e as contradições de um aparelho de Estado herdado que, apesar do centralismo, não 
mudaria de direcção nem de velocidade, apenas pela relativa mudança do vértice político e as 
crescentes pressões de base” 416

416 PORTAS, Nuno e MENDES, Manuel - Arquitectura Portuguesa Contemporânea. Anos Sessenta - Anos 
Oitenta, p. 45.

Arquitetura contemporânea dos 
grandes equipamentos.
fig. 85
Centro Cultural de Belém, Lisboa, 
arquitetos Vittorio Gregotti e Manuel 
Salgado, 1988 - 1993.

fig. 86
Pavilhão de Portugal, Lisboa, arquiteto 
Álvaro Siza, 1995 - 1998.

fig. 87
Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto, arquiteto Álvaro 
Siza, 1987 - 1994.

fig. 88
Reitoria da Universidade de Aveiro, 
arquiteto Gonçalo Byrne, 1992 - 1998.
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2.12 Arquitetura escolar nos anos 80 e 90

A Revolução de Abril trouxe consigo uma profunda alteração da realidade social que, 
rapidamente, teve reflexo na inversão das políticas de educação, com vista à democratização do 
ensino, que passa a ser obrigatório até ao nono ano de escolaridade. As alterações têm como 
consequência direta o aumento de alunos e a necessidade de construção de novas escolas, 
situação que, agravada pela débil situação económica do país, veio conduzir à proliferação de 
estruturas escolares de fraca qualidade espacial e construtiva.

Em 1980, com o modelo de construção de escolas modulares estandardizadas, e com recurso 
à construção industrializada, completamente maturado, surge a tipologia 3x3 417. A solução, 
dado o elevado número de escolas que se ambicionou construir num curto espaço de tempo, 
não foi acompanhada por um sistema de gestão capaz de prover respostas adequadas a cada 
situação contextual. Por este motivo, as soluções encontradas, para além da fraca qualidade 
construtiva e de conforto ambiental, são de fraca e desqualificada relação com os lotes de 
implantação, bem como com as envolventes urbanas e sociais onde se inserem - problema que 
acresce com o controlo de custos a que o programa se obrigou em todos os momentos, o que 
levou a que fossem escolhidos terrenos para a implantação das escolas em zonas de escassa ou 
nenhuma urbanidade 418.

Devido à falta de infraestrutura urbana e à fraca qualidade arquitetónica, as escolas que 
se multiplicaram em grande número entre as décadas de setenta a noventa não puderam 
cumprir o desígnio, que até aqui as caracterizava, de constituir polos de urbanidade. A escola 
portuguesa perde identidade e passa a ser um espaço estéril, pouco atrativo e incapaz de 
proporcionar boas condições para os processos de ensino-aprendizagem.

Esta conjuntura social e económica do país, que não permitiu conduzir a escola portuguesa a 
uma realidade mais favorável à formação de cada indivíduo e dos grupos sociais que compõem e 
vivem dos tecidos urbanos servidos por cada instituição escolar, frustrou ainda a possibilidade 
de várias gerações de arquitetos portugueses, com natural exceção dos que compuseram 
as equipas técnicas para a construção dos programas, de contribuir para a construção e 
reformulação das paisagens urbanas portuguesas, pela criação de um dos mais importantes 
pilares das sociedades democráticas. De facto, ainda que nem todas as escolas tenham tido 
a mesma fortuna, ao longo do primeiro século de crescimento da escola portuguesa, muitas 

417 O Programa Especial de Execução de Escolas Preparatórias e Secundárias, também designado por 3x3, 
foi criado com a previsão de construção de duzentas e dezoito escolas, num período de sete anos.

418 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).

figs. 89, 90
Pobreza construtiva e expressiva das 
escolas 3x3.
Escola Secundária de Rio Tinto, 
Gondomar, 1992.

figs. 91, 92
Primeira reação à normalização 
materializada em escolas com valor 
espacial e expressivo.
Escola Básica do Bairro Padre Cruz, 
Lisboa, arquiteto Vitor Figueiredo, 1999 
- 2000.

89
90
91
92



123122

2.13 Parque Escolar, E.P.E.

2.13.1 Oportunidade 

“Projetar escolas constitui, portanto, uma importante ocasião para nos interrogarmos sobre o sentido 
do futuro, sobre os valores com os quais, como comunidade, nos identificamos; uma oportunidade 
para tecer ou reconstruir, reatar, fios, nexos, entre pessoas e lugares, entre valores e objetivos.” 420 

O Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino Secundário (PMEES), 
implementado pela Parque Escolar, E.P.E. em 2007, nasceu da consciência do estado de 
obsolescência funcional e de degradação do património escolar português. Depois de décadas 
marcadas pelo descuro na preservação do edificado escolar, associado, num primeiro momento, 
à atitude de proliferação de escolas a partir de programas de construção estandardizada, de 
muito baixa qualidade espacial, funcional e de conforto, seguida por um período de total 
abandono da construção e renovação do parque escolar nacional, com a tomada de posse do 
XVII Governo Constitucional, a 12 de março de 2005, criaram-se condições políticas para a 
inversão desta realidade. Esta circunstância permitiu, por um lado, concretizar uma efetiva 
reabilitação dos edifícios escolares e, por outro, promover uma modernização por referência 
às exigências dos novos padrões e modelos pedagógicos.

Desta forma, constituiu-se como “urgência nacional (…) superar o atraso educativo português 
face aos padrões europeus, integrar todas as crianças e jovens na escola e proporcionar-lhes um 
ambiente de aprendizagem motivador, exigente e gratificante, melhorar progressivamente os 
resultados, fazendo subir o nível de formação e qualificação das próximas gerações” 421,  dada 
a consciência de que ”a superação destes desafios é essencial para o desenvolvimento pessoal e 
cívico de cada um, para a promoção da ciência e da cultura, para a coesão da sociedade, para a 
produtividade e a competitividade da economia.” 421.

Sustentado num rígido modelo de gestão capaz de garantir um rigoroso controlo financeiro 
dos projetos e das diversas fases de construção, o Programa, que foi coordenado pela arquiteto 
Teresa Heitor, caracteriza-se por um extenso leque de requisitos para uma efetiva transformação 
da realidade escolar portuguesa. Desde a obrigatoriedade de manutenção dos territórios 
de implantação e de parte significativa do edificado, da incorporação das mais recentes 
imposições regulamentares do ponto de vista do conforto ambiental e das redes tecnológicas e 
infraestruturas exigidas pelo ensino no século XX, com garantia da aplicabilidade do modelo 

420 LADIANA, Daniela e LACERDA LOPES, Nuno - “Cenários de Inovação para o Projecto”, p. 13.
421 Presidência do Conselho de Ministros, Programa do XVII Governo Constitucional de 2005-2009, p. 42.

escolas resultaram de projetos dos melhores arquitetos portugueses, o que não se voltou a ver, 
salvo algumas exceções como as escolas de Manuel Tainha e Raúl Hestnes Ferreira – desvios 
no caminho que se vinha desenhando desde a década de sessenta.

Ainda que só se tenha assistido a uma resposta em larga escala já no século XXI, a generalizada 
consciência de que a estandardização não se configura como uma estratégia capaz de responder 
às reais necessidades do edifício escolar de uma forma satisfatória, fez com que se começasse 
a desenhar os caminhos de alteração do paradigma ainda no final do século XX. Em 1991, 
o Ministério da Educação lança concursos para a construção de quatro escolas básicas, entre 
as quais a Escola Básica do Bairro Padre Cruz, em Lisboa, do arquiteto Vítor Figueiredo. Os 
resultados desta operação, ainda que pouco expressivos em número, são demonstrativos da 
alteração de estratégia 419. 

419 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).
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a normativa portuguesa. Importa aqui fazer referência ao protagonismo que a nova e pesada 
infraestrutura vem a assumir em algumas das escolas que deste Programa resultaram.

Por outro lado, o desenho do Programa foi regrado pelo modelo conceptual desenvolvido pela 
Parque Escolar, que impôs uma profunda reorganização espaço-funcional, sustentada numa 
hierarquização dos espaços. Defende-se a complementaridade dos modelos tradicionais de 
ensino, centrados no espaço da sala de aula e na figura do professor, com práticas pedagógicas 
fundamentadas em “atividades de natureza colaborativa, exploratória e experimental” 424.

Na perspetiva de diversificação das atividades pedagógicas, adotou-se o modelo conceptual de 
learning street, desenvolvido com base no método pedagógico de Montessori 425, em particular 
pelas experiências de Herman Hetzberger, de acordo com os ideais de Maria Montessori 426, 
o que permite ultrapassar a mera condição de espaço de circulação, aproximando as diversas 
funções programáticas da instituição escolar e possibilitando a criação de uma grande 
diversidade de momentos espaciais. A adoção deste modelo, cujo pretexto é impor uma 
significativa melhoria na qualidade e atratividade do ensino, tem uma enorme importância 
na conformação da expressão arquitetónica dos espaço, bem como na criação de espaços de 
encontro e permanência. Esta circunstância, na definição de uma arquitetura contemporânea, 
permite também aumentar a atratividade dos espaços, garantindo, por uma lado, maior 
permanência de todos os agentes da comunidade e, por outro, um crescente aproveitamento 
escolar.

O Programa determina ainda uma mudança de atitude face ao papel que a escola assume 
na conformação do espaço urbano, retornando a sua função de polo urbanizador que 
historicamente assumiu até à década de 1960, numa estratégia de construção de uma cultura 
de aprendizagem e de divulgação do conhecimento. Nesta conjuntura, foi necessária uma 
particular atenção nas intervenções em escolas da tipologia 3x3, implantadas geralmente em 
zonas de fraca urbanidade, para que sejam capazes de funcionar como motor de transformação 
urbana, para uma afirmação de todas as escolas como partes integrantes da vida da cultura e da 
identidade dos locais e dos tecidos sociais.

Na perspetiva que aqui se defende de correlação entre a expressão arquitetónica e o 
espaço urbano, social, cultural e identitário das cidades, em estreita ligação com o desígnio 
programático de aproximação da escola à cidade, surge o de requalificação da imagem da 
instituição escolar por meio de uma arquitetura contemporânea, capaz de enquadrar o 

424 HEITOR, Teresa - “Programa de Modernização do Parque Escolar destinado ao Ensino Secundário”, p. 13.
425 O método pedagógico de Montessori tem como base os ideais pedagógicos de Maria Montessori. A 

materialização em espaços de aprendizagem que beneficiam a acessibilidade e a autonomia das crianças, em 
contraste com os ideais pedagógicos tradicionais.

426 Maria Montessori (1870-1952) foi uma médica e educadora italiana formada na Sapienza Università di 
Roma. Desenvolveu investigação e propostas de filosofias pedagógicas fundamentadas num modelo de 
desenvolvimento humano por meio de interações com o meio envolvente, de forma a explorar a capacidade 
inata que as crianças têm de desenvolvimento cognitivo.

conceptual desenhado, este revelou ser um momento de oportunidade ímpar para uma 
discussão e um processo crítico não só das relações do espaço com os processos de ensino-
aprendizagem, mas também da cultura e da expressão arquitetónica. 

Ao fim de décadas de proliferação de programas de construção em que a reflexão espacial 
arquitetónica se revelou quase inexistente, ou pelo menos relegada para um papel secundário, 
os arquitetos portugueses foram convocados a participar na reformulação do espaço urbano 
e social das cidades, num programa sem paralelo, quer no que diz respeito às escolas, quer às 
demais instituições e serviços públicos essenciais ao funcionamento da sociedade. 

2.13.1 Objetivos 

“Os edifícios escolares devem ser belos, inspiradores, elevando o espírito dos que os utilizam, e a 
qualidade arquitectónica é um ingrediente essencial na criação de um ambiente estimulante para 
a aprendizagem, não implicando necessariamente um custo maior (…) A arquitectura incorpora 
valores culturais e educacionais (…) A escola espelha princípios, ordem, enuncia expectativas. Desde 
logo os bons edifícios transmitem uma mensagem de estímulo relativamente ao presente e de 
optimismo e expectativa relativamente ao futuro.” 422 

Num processo de integrada participação dos vários agentes envolvidos – decisores políticos, 
direções das escolas e arquitetos -, na base da elaboração do Programa estão um conjunto de 
vetores estratégicos de ação para a resposta a um conjunto alargado de objetivos.

Em primeiro lugar, o contexto das intervenções é caracterizado pela obrigatoriedade de 
manutenção de cerca de 80% da estrutura da construção original, numa circunstância que goza 
de uma dupla condição pedagógica, sensibilizando para o recurso de processos de reabilitação, 
perante arquiteturas tanto de elevado como de baixo valor patrimonial, e contribuindo para 
os valores de sustentabilidade ambiental. Deste modo, a totalidade das ações de reabilitação 
das escolas que foram levadas a cabo por todo o território nacional foram conduzidas a uma 
análise cuidada da preexistência e a uma tomada de decisão em relação ao que seria preservado 
e ao pouco que seria demolido.

Também a garantia da adequação dos níveis de conforto ambiental e segurança de acordo com 
os padrões mais atuais constitui um designo programático. De facto, o PMEES constitui um 
momento-chave de experimentação e introdução dos cânones construtivos que resultaram da 
transposição da legislação europeia, alterada em consequência do Protocolo de Quioto 423, para 

422 BERNARDO, João Manuel - “O Poder da Arquitectura: O Impacto do Edifício Escolar”, p. 106.
423 O Protocolo de Quito foi assinado por 55 países, a 11 de dezembro de 1997, por forma a fazer face às 

crescentes preocupações com a emissão de gases poluentes.
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edifício escolar num universo imagético atual e de perspetivar as escolas no futuro. 

Neste enquadramento, o conjunto de objetivos programáticos do PMEES contribui 
decisivamente para que os espaços da escola, pela sua definição formal e expressiva, sejam 
meios ativos no desenrolar de atividades sociais e de enraizamento de uma identidade escolar, 
mas também comunitária.

A variedade de objetivos que perspetivam a resposta a um vasto número de preocupações de 
índole social afirma a condição inédita deste Programa, enquanto instrumento metodológico 
para a reabilitação e gestão dos edifícios, apoiado num modelo de gestão estruturado a 
todos os níveis de ação. Desta forma, este revelou ser um momento paradigmático no 
contexto nacional, “contribuindo para a promoção de boas práticas de intervenção em edifícios 
escolares”427, e cujas qualidades foram inclusivamente afirmadas por peritos da OCDE: “reflete 
ou excede as melhores práticas internacionais” 428.

“Está fora de dúvida que uma pedagogia progressiva requer uma arquitetura adequada, isto é, 
organismos funcionais, flexíveis às complexas exigências de um método educativo que não se contenta 
em considerar os alunos como uma massa indiscriminada, mas pretende favorecer o desenvolvimento 
de cada indivíduo (...) e é bom ter em conta que os problemas da instrução não se podem levar a bom 
termo sem uma arquitetura educadora” 429

427 HEITOR, Teresa - “Modernizar as escolas do ensino secundário”, p. 21.
428 ALMEIDA, Rodolfo, BLYTH, Alastair, et al, Review of the Secondary School Modernization Porgramme in 

Portugal, p. 8.
429 ROGERS, Ernesto Nathan cit in LADIANA, Daniela e LACERDA LOPES, Nuno - “Cenários de Inovação 

para o Projecto”, p. 16.
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3.1 Definição de casos de estudo

A análise dos casos de estudo que integram este trabalho, escolhidos com base na problemática 
em questão - a expressão arquitetónica enquanto dimensão percetiva e significante -, está 
sustentada na investigação que a antecede: na base de entendimento da expressão arquitetónica 
enquanto espaço de representação social e construção de identidade construída na primeira 
parte, e no retrato do universo escolar português e dos vários momentos que marcaram o seu 
desenvolvimento feito na segunda.

Dentro deste quadro, não será de descurar a perspetiva alargada de análise que tem vindo a 
ser praticada no âmbito do projeto de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação. 
Nesta perspetiva, a Expressão Arquitetónica, que compõe o último dos níveis primários de 
análise – depois de Reorganização Espaço-Funcional; Património; Urbano e Infraestruturas -, 
deve ser interpretada como aglutinadora de um vasto leque de matérias que, ultrapassando 
o universo da arquitetura, dizem também respeito à responsabilidade social e à missão 
pedagógica da escola enquanto instituição pública. Integrando decisivamente as componentes 
construtivas e infraestruturais, enquanto condições materiais, a Expressão Arquitetónica 
conforma uma síntese que transcende a condição formal da arquitetura.

Como demonstrado, os edifícios escolares tiveram desde sempre um significativo 
desempenho na conformação urbana e identitária da cidade. Por vários motivos – desde o 
lugar de implantação, a sua morfologia, à conformação volumétrica e imagem caracterizadora 
do espaço público -, os liceus históricos desenham polos urbanos e assinalam o espaço do 
conhecimento.

A recuperação do protagonismo formal e identitário, que se esbateu a partir da década de 
sessenta, com estratégias de construção de novos edifícios de fraca qualidade estrutural 
e expressiva, em locais de muito fraca urbanidade, constitui um desígnio programático 
chave para o sucesso do PMEES. Neste sentido, convocou-se a arquitetura para o desafio de 
apresentação de soluções de reconfiguração formal e imagética, na declaração de uma imagem 
contemporânea, e de recentramento do edifício escolar no contexto urbano, perseguindo 
uma lógica de mútua referenciação cultural.

Nesta perspetiva, reconhece-se que, no processo de reconfiguração da expressão arquitetónica 
dos edifícios escolares intervencionados ao abrigo do PMEES, terão tido uma influência 
decisiva as estratégias que defendem a reorganização espaço-funcional, nomeadamente pela 
adoção da learning street, a defesa das preexistências com elevado valor patrimonial, a inovação 
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Esta leitura, que constitui o segundo critério de análise, possibilita um entendimento em 
relação à posição tomada pelos arquitetos face à estrutura original, que varia entre uma 
intenção de clara marcação dos dois tempos de construção (pelo confronto entre o original e 
a nova estrutura) e a procura de definição de um só momento construtivo na imagem global 
do edifício, seja este o da construção original ou o da contemporaneidade.

Para isso foram definidos cinco níveis de classificação, que correspondem, de um modo 
crescente, à extensão da alteração da imagem do edificado pela intervenção. Desta forma, o 
nível 1 diz respeito a intervenções nas quais se procedeu apenas à modernização do existente, 
deixando clara a morfologia e a composição expressiva da preexistência, sem o acrescento 
de novos corpos. O nível 2 corresponde a intervenções que mantiveram a morfologia e a 
composição expressiva da preexistência, com o acrescento de novos corpos, e/ou alteração 
imagética dos existentes, que, ainda assim, não assumem um lugar de grande destaque 
na composição. O nível 3 é referente a intervenções em que ainda é clara a morfologia e a 
composição expressiva original, mas nas quais os acrescentos volumétricos, e/ou as alterações 
imagéticas da preexistência, assumem um valor idêntico na expressão do conjunto. O nível 
4 representa as intervenções em que o valor expressivo dos novos volumes, e/ou a alteração 
da imagem da estrutura preexistente, assumem o protagonismo da composição, ainda que 
a preexistência participe ativamente na conformação do edificado. Por último, o nível 5 
corresponde a intervenções nas quais a composição expressiva do conjunto é dominada por 
uma nova imagem e/ou uma nova composição volumétrica, com difícil leitura da preexistência.

Dentro desta leitura, é de fácil perceção que o nível 3 diz respeito às escolas em que é maior 
o equilíbrio entre os dois momentos de construção, original e contemporânea, e, portanto, 
aquelas nas quais esta atitude é mais clara. Em oposição a estas, as escolas a que podem 
corresponder os níveis 1 e 5 resultam de uma intenção de afirmar apenas um momento: no 
nível 1, o da construção original, e, antagonicamente, no nível 5, o da contemporânea.

De modo a assegurar a diversidade nas situações mais contrastantes, definiu-se que seriam 
selecionados pelo menos dois casos de estudo que corresponderiam a escolas em que é clara a 
concordância entre os dois momentos que marcam a sua construção (as suas particularidades 
expressivas, técnicas, construtivas e materiais), e outros dois que diriam respeito a escolas 
em que se procurou afirmar apenas um momento de construção. Tendo em conta o 
conhecimento prévio adquirido ao longo do desenvolvimento da investigação, percebe-se 
que, ao contrário do que se verifica nas escolas em que foi a contemporaneidade a manifestar 
um papel excecional na afirmação da sua expressão, as alterações preconizadas nas escolas 
em que se procurou reafirmar a condição original não são significativas do ponto de vista 
morfológico e plástico. Por este motivo, os dois casos de estudo teriam de ser constituídos 
por escolas em que a definição da imagem global é definida pelo momento de intervenção ao 
abrigo da Parque Escolar.

tecnológica, no que diz respeito à renovada carga infraestrutural que os edifícios receberam, 
bem como a abertura da instituição escolar à comunidade, em particular de espaços que 
assumem um protagonismo não só formal, mas também funcional, cujo melhor exemplo é a 
biblioteca, que se defendeu como coração estrutural e identitário da instituição escolar.

Tendo em conta o conjunto de 74 escolas, localizadas a norte do país, que constituem o universo 
de estudo do projeto de investigação ESCOLAS: Complexidade e Interpretação, tornou-se 
necessário determinar critérios de análise que permitissem definir o conjunto de edifícios 
escolares de maior pertinência para a discussão da problemática em questão. O processo 
de seleção destes edifícios, que aqui constituirão os casos de estudo, está fundamentado no 
conhecimento adquirido no decorrer do desenvolvimento e da participação neste projeto, 
assim como na análise prévia da totalidade dos 74 projetos de intervenção tendo em conta os 
critérios de análise definidos.

O primeiro critério de análise corresponde ao contributo que o edifício escolar tem na 
consolidação ou construção da identidade do lugar onde está implantado, no espaço urbano 
e no espaço social comunitário. Esta análise tem que ver com as realidades resultantes das 
intervenções, independentemente do valor que as preexistências assumiam na definição 
identitária de determinado contexto. Face à disparidade dos contextos urbanos e identitários, 
de maior ou menor consolidação, nos quais as intervenções foram operadas, a situação prévia 
de urbanidade não constitui aqui fator de análise. No entanto, interessa perceber o papel 
do conjunto edificado no espaço identitário, em circunstâncias que poderão variar, em 
situações limite, entre um tecido urbano fortemente enraizado social e culturalmente, em 
que o nível máximo de análise corresponde aos edifícios escolares com grande contributo na 
consolidação de uma identidade, e um frágil tecido urbano, com fraca identificação social e 
cultural, dependente essencialmente das estruturas viárias, em que o máximo nível de análise 
corresponde aos edifícios que, pela afirmação da sua imagem e da seu papel urbano naquele 
lugar, dão o mote a futuras transformações e contribuem profundamente na construção de 
uma identidade.

Foram então definidos três níveis de classificação, que correspondem, de um modo crescente, 
ao contributo do edifício na consolidação ou construção de uma identidade. Assim, o nível 1 
corresponde às intervenções com fraco desempenho na consolidação ou construção de uma 
identidade. O nível 2 diz respeito às escolas que assumem um papel intermédio. Por último, o 
nível 3 é referente às escolas que assumem um forte protagonismo neste processo.

Considerando a particularidade do PMEES promover intervenções exclusivamente em 
edifícios escolares preexistentes, para a reabilitação material e identitária do universo escolar, 
e tendo em conta que se está a estudar a transformação destas realidades, pareceu evidente a 
imprescindibilidade de uma análise da alteração da imagem global de cada um dos 74 edifícios. 
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Tendo em conta os resultados da análise, expressos no quadro 2, para a definição dos casos 
de estudo, foram apenas consideradas escolas com classificação nível 3 no critério Contributo 
na Construção / Consolidação de uma Identidade, e com classificação nível 3 ou nível 5 no 
critério Transformação da Imagem Global do Edifício Escolar (nível 3 para escolas em que há 
uma compatibilização e um equilíbrio expressivo entre momentos construtivos, e nível 5 para 
escolas nas quais a construção original foi totalmente transformada pela intervenção).

No que diz respeito às escolas cuja expressão marca a intervenção de reabilitação, apenas a 
Escola Secundária de Felgueiras e a Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga cumprem os 
requisitos acima estipulados, tornando-se pertinente integrá-las como caso de estudo.

No que diz respeito às escolas cuja expressão marca os dois momentos de construção, um 
total de onze escolas cumpre os requisitos, pelo que foi necessário estipular um novo critério 
de análise, segundo os quais foi feita a leitura destas onze escolas.

Deste modo, o terceiro critério de análise diz respeito ao grau de articulação, funcional e 
espacial, dos dois momentos de construção, na criação de um edificado uno. Dado que as 
intervenções mais extensas do ponto de vista do número de espaços transformados resultam, 
de um modo geral, numa maior diversidade de espaços onde podem ter sido aplicados, de 
uma forma mais profunda, os desígnios do Programa, privilegiou-se escolas em que a nova 
construção está em maior sinergia com a preexistência, tanto do ponto de vista funcional 
como espacial. Desta forma, foram definidos três níveis de classificação, que dizem respeito, 
de um modo crescente, à complexidade da articulação entre a preexistência e o novo edificado. 
Assim, o nível 1 diz respeito às escolas em que a divisão entre as duas partes é clara. O nível 
2 corresponde àquelas em que há uma maior articulação entre partes. Por último, o nível 3 é 
referente às escolas em que há uma total articulação e contaminação da original com a nova 
construção.

Tendo em conta os resultados da análise, para a definição dos casos de estudo referentes a 
escolas em que os dois momentos de construção definem as suas expressões, consideraram-
se as escolas com classificação nível 3 no critério Articulação entre Preexistência e Novas 
Construções. Desta forma, sendo que a Escola Secundária Francisco de Holanda e a Escola 
Secundária Dr. Mário Sacramento são as únicas que tem classificação nível 3, ambas integram 
os casos de estudo.

O quadro 1 apresenta uma síntese dos quatro casos de estudo, no que diz respeito à tipologia 
da preexistência, à sua construção original e à reabilitação da Parque Escolar.

Escola Local Tipologia Construção Original Reabilitação Parque 
Escolar

ES Francisco 
de Holanda

Guimarães Escola Industrial e Comercial
 
Plano de construção das escolas 
técnicas para o ensino
industrial, comercial e agrícola (1947)

António José Pedroso
projeto 1956
construção 1960

José Gigante
projeto 2007
construção 2007 - 
2008

ES Felgueiras Felgueiras Pavilhonar 3x3

Programa especial de execução de escolas 
preparatórias e secundárias (1980)

Maria do Carmo Matos 
(coordenação)
construção 1991

Virgínio Moutinho
projeto 2009 - 2010
construção 2012

ES Doutor 
Mário 
Sacramento

Aveiro Escola Industrial e Comercial

Plano de construção das escolas 
técnicas para o ensino
industrial, comercial e agrícola (1947)

José Costa e Silva
projeto 1952
construção 1959

Inês Lobo
projeto 2009
construção 2015

EBS Sever do 
Vouga

Sever do 
Vouga

Pavilhonar 3x3

Programa especial de execução de escolas 
preparatórias e secundárias (1980)

Maria do Carmo Matos 
(coordenação)
construção 1984

Pedro Domingos
projeto 2009 - 2010
construção 2012

quadro 1  
Síntese dos casos 

de estudo.
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#01 001.07 ES Artística de Soares dos Reis Carlos Prata MOP/JCETS – Escola Industrial e Comercial

#02 003.07 ES Rodrigues de Freitas Manuel Fernandes de Sá Liceu Histórico

#03 007.08 ES Carolina Michaellis Manuel Fernandes de Sá MOP/JCETS – Liceu

#04 008.08 ES Dr. Manuel Gomes de Almeida Ana Roboredo Pavilhonar – Base Técnica

#05 009.08 ES Aurélia de Sousa Carlos Prata MOP/JCETS – Escola Técnica e Comercial

#06 010.08 ES António Sergio Carlos Prata MOP/JCETS – Escola Industrial e Comercial

#07 011.08 ES Rocha Peixoto José Gigante MOP/JCETS – Escola Industrial e Comercial

#08 012.08 ES João Gonçalves Zarco Carlos Prata MOP/JCETS – Escola Industrial e Comercial

#09 013.08 ES Garcia de Orta Ricardo Bak Gordon Pavilhonar – Liceu

#10 014.08 ES Sá de Miranda José Bernardo Távora MOP/JCETS – Escola Industrial e Comercial

#11 016.08 EBS do Cerco Ana Roboredo Pavilhonar – Base Técnica

#12 017.08 ES José Régio Camilo Cortesão Pavilhonar – Base Técnica

#13 018.08 ES de Penafiel Camilo Cortesão Pavilhonar – Base Técnica

#14 034.09 ES de Monserrate Francisco Marques Franco MOP/JCETS – Escola Industrial e Comercial

#15 035.09 ES de Alcaides de Faria Camilo Cortesão Pavilhonar – Base Técnica

#16 036.09 ES Carlos Amarante Carlos Prata MOP/JCETS – Escola Industrial e Comercial

#17 037.09 ES Alberto Sampaio Camilo Cortesão Pavilhonar – Base Técnica

#18 038.09 ES D. Maria II António Alberto Martins MOP/JCETS – Liceu

#19 039.09 ES Francisco de Holanda José Gigante MOP/JCETS – Escola Industrial e Comercial

#20 040.09 ES de Caldas das Taipas Pedro Mendo Pavilhonar Blocos 3x3

#21 041.09 ES Camilo Castelo Branco Camilo Cortesão Pavilhonar – Base Técnica

#22 042.09 ES Tomaz Pelayo José Gigante MOP/JCETS – Escola Industrial e Comercial

#23 043.09 ES de Paços de Ferreira João Paciência Pavilhonar – Pré-Fabricação Pesada

#24 044.09 ES de Lousada José Manuel Carvalho Araújo Pavilhonar Blocos 3x3

#25 045.09 ES da Maia Carlos Prata Pavilhonar Blocos 3x3

#26 046.09 ES de Águas Santas Ana Roboredo Pavilhonar – Base Técnica

#27 047.09 ES Filipa de Vilhena Carlos Prata MOP/JCETS – Escola Industrial e Comercial

#28 048.09 ES Fontes Pereira de Melo Ana Roboredo Pavilhonar – Base Técnica

#29 049.09 ES de Rio Tinto Rui Mealha Pavilhonar Blocos 3x3

#30 050.09 ES de Paredes Alexandre Alves Costa Pavilhonar – Pré-Fabricação Pesada

#31 051.09 ES Dr. Manuel Laranjeira Rui Lacerda Pavilhonar – Base Liceal

#32 052.09 ES de Inês de Castro André Santos Pavilhonar Blocos 3x3

#33 053.09 ES Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves João Paciência Pavilhonar – Pavilhões Pré-Fabricação 

#34 054.09 ES de Santa Maria da Feira José Manuel Soares Pavilhonar – Base Técnica

#35 055.09 EBS de Oliveira Júnior Virgínio Moutinho Pavilhonar – Base Técnica

#36 056.09 ES Ferreira de Castro Virgínio Moutinho Pavilhonar Blocos 3x3

#37 058.09 ES Abade de Baçal Manuel Fernandes de Sá MOP/JCETS – Escola Industrial e Comercial

#38 059.09 ES Dr. João Araújo Correia Alexandre Alves Costa Pavilhonar – Pré-Fabricação Pesada

#39 060.09 ES José Macedo Fragateiro José António Lopes da Costa Pavilhonar – Base Técnica

#40 061.09 ES de José Estêvão José Bernardo Távora MOP/JCETS – Liceu

#41 062.09 ES Marques de Castilho Francisco Barata Fernandes MOP/JCETS – Escola Industrial e Comercial

#42 063.09 ES Emídio Navarro Francisco Barata Fernandes MOP/JCETS – Escola Industrial e Comercial

#43 064.09 ES Alves Martins Cândido Chuva Gomes MOP/JCETS – Liceu

#44 073.09 ES de Afonso de Albuquerque José Barros Gomes MOP/JCETS – Liceu

#45 110.10 ES de Arouca José Manuel Carvalho Araújo Pavilhonar Blocos 3x3

#46 111.10 EBS de Castelo de Paiva Nuno Sampaio Pavilhonar Blocos 3x3

#47 112.10 ES Soares Bastos Barbosa e Guimarães MOP/JCETS – Escola Industrial e Comercial 1
#48 113.10 EBS de Vale de Cambra Fróis do Amaral Pavilhonar Blocos 3x3 2
#49 114.11 ES de Barcelos António Jorge Cerejeira Fontes Pavilhonar – Base Técnica 3
#50 115.11 ES Martins Sarmento Carlos Guimarães & Luís Soares Carneiro MOP/JCETS – Liceu

#51 116.10 ES D. Sancho I António Alberto Martins MOP/JCETS – Escola Industrial e Comercial

#52 117.11 ES de Vila Verde Pedro Mendo Pavilhonar – Pré-Fabricado

#53 119.10 ES Emídio Garcia Carlos Prata MOP/JCETS – Liceu

#54 122.10 EBS de Baião Virgínio Moutinho Pavilhonar Blocos 3x3 1
#55 123.10 ES de Felgueiras Virgínio Moutinho Pavilhonar Blocos 3x3 2
#56 124.10 ES de Vila Cova da Lixa António Eloi Gomes de Castro Pavilhonar - Base Técnica 3
#57 125.10 ES de Gondomar Carlos Prata MOP/JCETS – Escola Técnica Elementar 4
#58 126.10 ES do Castêlo da Maia José Manuel Carvalho Araújo Pavilhonar Blocos 3x3 5
#59 127.10 ES de Padrão de Légua  Jorge Telmo Castro Pavilhonar - Base Técnica

#60 128.10 ES Augusto Gomes Rui Lacerda Pavilhonar Blocos 3x3

#61 130.10 ES de Marco de Canaveses Carlos Nuno Lacerda Lopes Pavilhonar Blocos 3x3

#62 132.11 ES Clara de Resende Carlos Prata MOP/JCETS – Escola Industrial e Comercial

#63 134.11 ES D. Dinis Camilo Cortesão Pavilhonar - Base Técnica 1
#64 135.11 ES da Trofa Camilo Cortesão Pavilhonar - Base Técnica 2
#65 137.11 ES de Canelas André Santos Pavilhonar Blocos 3x3 3
#66 138.11 ES de Almeida Garrett Paulo de Castro Santos Lima Pavilhonar

#67 139.11 ES de Ponte de Lima João Pedro Serôdio Pavilhonar Blocos 3x3

#68 141.11 EBS de Doutor Júlio Martins Nuno Brandão Costa MOP/JCETS – Escola Industrial e Comercial

#69 144.11 EBS D. Egas Moniz Francisco Barata Fernandes Base Técnica

#70 147.11 ES de Doutor Mário Sacramento Inês Lobo MOP/JCETS – Escola Industrial e Comercial

#71 148.11 ES de Estarreja José Manuel Soares Pavilhonar Blocos 3x3

#72 149.11 ES da Gafanha da Nazaré José Manuel Soares Pavilhonar Blocos 3x3

#73 150.10 EBS de Sever do Vouga Pedro Domingos Pavilhonar Blocos 3x3

#74 157.10 EBS de Oliveira de Frades Pedro Mendonça Pavilhonar Blocos 3x3

Transformação da Imagem Global do Edifício Escolar

Domínio expressivo da intervenção, com clara leitura da preexitência

Escolas selecionadas para constituição de Casos des Estudo

Desempenho intermédio

Classificação

Domínio expressivo da intervenção

Clara divisão entre preexistência e novas construções

Articulação parcial entre preexistência e novas cosntruções

Articulação total entre preexistência e novas cosntruções

Escolas que não preenchem os requisitos para a seleção de Casos de Estudo

Escolas que preenchem os requisitos referentes aos dois primeiros critérios

Articulação entre Preexistência 
e Novas Construções

4 5

Articulação entre Preexistência e Novas Construções

Forte desempenho

Fraco desempenho

Domínio expressivo da preexistência

Domínio expressivo da preexistência, ainda que com alterações claras

Equilíbrio expressivo entre preexitência e intervenção

Transformação da Imagem Global do Edifício 
Escolar

1 2 3

Arquiteto

Contributo na Construção / Consolidação de uma Identidade

TipologiaEscolanº ref PE

1 2 3

Contributo na Construção / 
Consolidação de uma 

Identidade

1 2 3
quadro 2

Análise do universo de 74 escolas para a 
definição de casos de estudo. 
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3.2 Definição de um sistema de leitura

A seleção dos casos de estudo e os resultados são representativos da diversidade de soluções 
encontradas, sob um mesmo Programa, mas tendo como ponto de partida um universo 
díspar, caracterizado por escolas em circunstâncias urbanas, sociais e patrimoniais distintas, 
e com características expressivas, estruturais e morfológicas muito diversas. Ainda que os 
pontos de partida tenham sido em tão larga escala discordantes, os objetivos pedagógicos e, 
acima de tudo, sociais propostos a cada equipa de projeto são os mesmos, independentemente 
das situações preexistentes. Neste sentido, a análise dos casos de estudo selecionados permitirá 
comparar as opções projetais, entre escolas em circunstâncias semelhantes, mas também em 
circunstâncias diferentes.

O conhecimento de cada lugar, da expressão que conforma os seus espaços, físicos e 
identitários, está, como demonstrado na primeira parte desta investigação, dependente 
da experiência percetiva. Ainda que este não seja um conhecimento integral e totalmente 
objetivo, já que está dependente das experiências e do enquadramento cultural de cada um, 
a experimentação sensorial de cada espaço é essencial para a estruturação de um pensamento 
racional que viabilize o estudo das intervenções e seus resultados do ponto de vista da 
expressão arquitetónica enquanto dimensão percetiva e significante.

Por este motivo, o primeiro momento de análise, Experiência Percetiva, tem que ver com 
as impressões registadas aquando da visita a cada uma das escolas em estudo. Trata-se de 
uma investigação sensível dos espaços, a partir da experiência percetiva que se tem quando 
se percorre cada edifício, com assimilação do espaço construído pelos vários sentidos.  
Salvaguarda-se que, sendo este um conhecimento empírico e subjetivo, está intimamente 
relacionado com a experiência da cada transeunte. Esta experiência é única no tempo, seja um 
longo ou um curto período, e filtrada pela memória e pela identidade – a que é evocada pelo 
lugar e arquitetura, mas também a de cada um.

Nesta leitura, as considerações acerca dos mecanismos de interpretação dos signos, que 
é feita por cada um, mas condicionado pela circunstância cultural comum, revelam-se da 
maior importância. Do mesmo modo, ainda que num campo de maior subjetividade, as 
considerações estéticas individuais e coletivas são importantes pela adequação de cada espaço 
a determinada realidade.

Este conhecimento empírico servirá de ponto de partida para o desenvolvimento da análise, 
que se apoiará também no conhecimento de cada projeto, das preexistências, dos contextos 
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urbanos, sociais e culturais, bem como das opções tomadas por cada equipa de projeto. 

Desta forma, o segundo momento de análise, Estratégia de Intervenção, tem que ver com 
o posicionamento assumido por cada equipa de projeto face às circunstâncias em que as 
operações de intervenção se desenvolveram, quer do ponto de vista dos contextos urbanos e 
sociais, quer do ponto de vista do estado material, expressivo e patrimonial de cada conjunto 
edificado.

Desta forma, interessa, antes de mais, perceber em que contextos urbanos e sociais estão 
implantadas as escolas em estudo. Da mesma forma que esta análise foi essencial no desenho 
das estratégias de intervenção pelos arquitetos, o entendimento das circunstâncias em que 
cada obra se desenvolveu é essencial para que se perceba as alterações preconizadas, bem como 
os níveis de sucesso de cada intervenção.

No que respeita à estratégia projetual, será de considerar a opção de redefinição formal 
e material do edifício escolar, que, como vimos, poderá ter sido guiada por uma opção de 
definição de uma imagem global coerente, na compatibilização das preexistências com a nova 
construção, afirmando uma imagem única e contemporânea, ou, pelo contrário, por uma 
posição de confronto entre os dois momentos de construção.

Por outro lado, a análise a este nível terá também de ter em conta a adequação formal do 
edifício às necessidades espaciais e infraestruturas, tendo em conta os objetivos programáticos 
atrás definidos, condição essencial para uma bem-sucedida conformação do espaço construído 
e social.

A estes dois momentos preliminares de análise, o primeiro subjetivo e o segundo objetivo, 
seguirão outros dois momentos que constituirão uma resposta mais objetiva às questões 
levantadas ao longo da investigação.

Deste modo, com o terceiro momento de análise, Espaço Identitário e de Representação 
Social, procura-se evidenciar o papel que cada uma das escolas assume na construção ou na 
consolidação da identidade local. Tendo como base a análise da urbanidade do edifício escolar, 
da posição que toma no tecido urbano e social, mas também do papel que os espaços do recinto 
escolar assumem na indução de uma consciência de comunidade e cultura comum, pretende-
se perceber o impacto que a transformação do edifício escolar, em particular da sua expressão, 
teve na definição da identidade cultural da comunidade, da identidade da instituição escolar, 
assim como, em última análise, na definição da identidade da escola portuguesa. 

Por sua vez, o quarto momento de análise, Expressão Arquitetónica, define-se como momento 
de fecho. A partir de um olhar que se quer tão objetivo quanto possível acerca da conformação 
morfológica, plástica, material e expressiva de cada espaço, procura-se estabelecer uma relação 
com as considerações decorrentes dos três primeiros momentos de análise, no que diz respeito 

à experiência percetiva de cada espaço, às questões relacionadas com as tomadas de decisão 
projetuais, e consecutivas conformações espaciais, bem como à responsabilidade assumida 
por cada conjunto edificado na conformação do espaço identitário do lugar. 

Desta forma, procura-se, com este último momento de análise, definir um desenlace para uma 
estrutura de pensamento contínua, em que todos os momentos de análise são indissociáveis 
e têm como pano de fundo transversal um entendimento da expressão arquitetónica como 
espaço identitário e de representação social.
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figs. 93, 94  
Implantação da Escola 

Secundária Francisco de 
Holanda, antes e depois da 

reabilitação.

93 
94

3.1 Análise

3.3.1 Escola Secundária Francisco de Holanda

Localizada em pleno centro da cidade de Guimarães, a Escola Secundária Francisco de Holanda 
está implantada num lote totalmente integrado no tecido urbano, numa zona de fronteira 
entre o centro histórico da cidade, caracterizado por uma malha mais pequena e densa, e uma 
outra zona, para onde está voltada a entrada da Escola, cuja sedimentação urbana aconteceu 
essencialmente no último século. Construída em dois níveis topográficos, um à cota da rua, 
e outro sensivelmente quatro metros acima, a preexistência da Escola era constituída por 
um volume de quatro pisos que vence no seu interior este desnível, e por um outro volume 
composto pelas oficinas técnicas, disposto ao longo da plataforma mais elevada.

 Todo o programa administrativo e de serviços, bem como a maior parte das aulas funcionava 
no volume mais alto, construído em 1956. Este, constitui, por isso, e pelo seu valor expressivo 
e construtivo, o núcleo central do conjunto 430. Ainda assim, pela sua grande dimensão e 
pelo destaque concedido pela plataforma à cota mais alta, também o corpo das oficinas, que 
estava articulado com o primeiro apenas por uma passagem coberta exterior, era “importante 
na caracterização arquitectónica do conjunto” 431. Importa ainda fazer referência ao facto 
de as práticas de atividade física acontecerem em dois pavilhões que existiam fora do lote, 
circunstância que se perspetivou alterar, pelo que a articulação deste programa no recinto 
escolar constituiu um requisito programático.

Em virtude da densidade de construção urbana em que se encontra a Escola, o lote não dispõe 
de áreas muito grandes, o que tem visível impacto na escassez de áreas exteriores de recreio e 
de prática desportiva ao ar livre.

Do ponto de vista expressivo, a composição era dominada pelo edifício principal, de quatro 
pisos, constituído por um corpo longitudinal, com uma imagem estratificada por faixas 
horizontais compostas alternadamente por superfícies parietais e por janelas. Este corpo estava 
articulado, no topo que faz frente à rua, com um volume cilíndrico, que marca a entrada da 
Escola, dando abrigo ao átrio de entrada no primeiro piso e a gabinetes administrativos nos 
pisos superiores. O volume cilíndrico assumia-se como um elemento decisivo para a definição 
da identidade deste espaço, bem como para a identificação da instituição escolar no espaço 
urbano.

430 GIGANTE, José - Memória Descritiva Escola Secundária Francisco de Holanda.
431 Ibidem, p. 5.
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figs. 95 - 101  
Presença urbana da Escola: 

reabilitação do protagonismo 
expressivo na cidade que 

historicamente a caracteriza.
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Por outro lado, o volume composto pelo conjunto de oficinas, que, numa posição quase 
perpendicular ao primeiro, definia o principal pátio de encontro da Escola, gozava também 
de alguma importância na definição global da imagem, em particular pelo recorte dentado da 
cobertura, concedido pelo jogo de janelas que conferem às salas luz zenital.  

Ainda que com composições volumétricas e expressivas totalmente diferentes, os dois volumes 
que compunham o conjunto, pelas suas qualidades expressivas e espaciais, em particular na 
forma como estão implantados e articulados, definindo à sua volta um conjunto de espaços 
de encontro, apresentavam “entre si traços complementares que conferem ao conjunto uma 
identidade arquitetóncia bem legível” 432.

i) Experiência Percetiva 

A Escola Secundária Francisco de Holanda assume-se como peça central no espaço urbano 
da cidade. Implantada em frente de um dos grandes eixos da estrutura viária e pedonal de 
Guimarães, o desafogo construtivo que esta ampla avenida confere ao espaço urbano permite 
que o edifício escolar, pela imposição da sua imagem, domine visualmente o espaço urbano. 

Desta forma, apercebemo-nos, logo na aproximação, do valor que a Escola tem para a cidade 
e para a comunidade envolvente. Esta condição é, de resto, acentuada pelo tratamento que é 
dado ao espaço central da avenida que, entre faixas viárias, é dotado de um espaço ajardinado, 
com um espelho de água e chafariz.   

Na chegada, quer seja feita por norte ou por sul, ao longo do eixo da avenida, a atenção é 
dominada pelo elemento cilíndrico que marca a entrada. No percurso sul-norte é natural 
que esta perceção seja imediata, já que este elemento, que se lança sobre o espaço urbano, está 
no extremo meridional do conjunto. Já no sentido norte-sul, depois de nos ser oferecido um 
primeiro volume relativamente anónimo, ainda que expressivamente distinto da envolvente, 
o percurso é dominado por um muro, que vence o desnível entre plataformas, e por uma faixa 
de árvores ao longo da periferia do lote, pelo que, de facto, somos, também aqui, atraídos para 
o volume de entrada.

Ainda que a perceção de todo o conjunto não seja imediata, depois do primeiro momento em 
que o olhar fica preso na entrada, uma leitura mais demorada permite que se faça uma leitura 
quase integral do conjunto. A composição é definida por dois corpos que, harmoniosamente 
articulados e seguindo um mesmo princípio compositivo, no que respeita os alinhamentos 
de vãos, diferem totalmente no seu tratamento material e expressivo. Enquanto o corpo a sul, 
junto da entrada do lote, marca o tempo da construção original, mantendo as características 

432 GIGANTE, José - Memória Descritiva Escola Secundária Francisco de Holanda, p. 5.



147146

figs. 102 - 108  
Urbanidade dos espaços de 

encontro e permanência no 
interior do recinto escolar.
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formais e expressivas originais, o segundo corpo, a norte, transporta uma imagem da 
contemporaneidade. Para isso contribuem os longos vãos, de topo a topo, e as superfícies 
parietais totalmente brancas, que contrastam com o granito do primeiro edifício e com o 
azulejo que o ornamenta.

Deste modo, do espaço urbano, ainda que não seja possível, pela diferença de cotas, ter uma 
perceção clara do espaço exterior do lote, nem dos espaços de encontro e permanência que, 
ao nível do primeiro piso, se vão definindo, é-nos oferecida uma leitura clara da volumetria 
e da expressão da totalidade do conjunto. Esta circunstância se, por um lado, assegura uma 
maior presença urbana, sendo que todo o edificado define a frente oferecida à cidade, por 
outro, permite estender o espaço urbano para o interior do lote e tratar o pátio triangular 
conformado por estes dois volumes como um prolongamento não só das dinâmicas sociais, 
mas também da esfera pública. 

Já no interior do lote, a perceção do espaço triangular é mais clara, e percebe-se que se 
desenvolve em dois estratos, um que acompanha a subida da cota do chão e outro que, 
mantendo-se à cota da entrada do edifício original, define uma praça voltada para um espaço 
encastrado no terreno.

A estrutura distributiva no interior do edifício principal preexistente foi mantida da 
construção original, sendo que os espaços variam entre uma imagem herdada pelo passado 
e uma contaminação do contemporâneo, em particular pela articulação dos sistemas e das 
técnicas construtivas adotadas por todo o edificado. Deste espaço, há uma continuidade de 
tratamento material e expressivo para o segundo corpo, o que assegura uma identificação 
de conjunto, ainda que este apresente uma estrutura distributiva distinta e claras diferenças 
materiais e espaciais, em particular nos espaços de desafogo de circulação e de escada.

Face à densidade e multiplicidade de diferentes salas que se faz sentir no corpo principal, 
momentos como o átrio de entrada e as duas escadas, que pontuam os topos longitudinais 
do volume, introduzem espaços informais de contacto e interação social da comunidade 
escolar. Da mesma forma, embora em situações de menor permanência, também os amplos 
corredores oferecem a possibilidade de interação.

No segundo corpo, a distribuição é feita da mesma forma, por um corredor, ainda que aqui 
a estrutura circulatória seja em forma de “8”. Perpendicularmente aos dois corredores que 
longitudinalmente fazem a distribuição para as salas de aula, três novos espaços de circulação 
introduzem momentos espaciais completamente distintos. Esta diversidade acontece em 
particular no segundo piso, onde é feita a articulação interior com o primeiro corpo, e no 
primeiro piso, em momentos de maior contacto como o exterior, em particular por meio 
da cantina e da sala dos alunos, que constituem o espaço encastrado voltado para o pátio 
triangular central. 

A articulação entre estes espaços de maior permanência, com elementos formais como 
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figs. 109 - 115  
Extensão do espaço urbano no 
sistema de circulação definido 

pelo edificado e pelos limites 
do lote.
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escadas ou pés-direitos duplos fazem aumentar a complexidade da experiência espacial. Da 
mesma forma, contribuem para isso mecanismos formais que permitem o atravessamento de 
luz entre pisos ou a existência de claraboias a pontuar os espaços.

Os espaços exteriores, definidos pelos dois edifícios principais, mas também pelo corpo do 
ginásio, e pelo casario que envolve o lote, são, em comparação com a grande maioria das 
escolas públicas portuguesas, de reduzidas dimensões. Esta particularidade, bem como o facto 
de estarem definidos por edifícios e muros, dá a estes espaços uma qualidade identificável com 
aquela que define o espaço público de uma cidade, com as mesmas dimensões e características 
que têm as praças e os pátios das cidades.

O encastramento do campo de jogos e bancada no solo, permitindo abrir o espaço ao campo 
visual no espaço exterior, com o uso apenas de uma cobertura solta, se, por um lado, faz 
aumentar a complexidade do espaço exterior, até do ponto de vista da analogia com o espaço 
urbano, faz também com que se crie uma perspetiva de maior alargamento físico e visual.

Ainda que se trate de uma obra bastante compacta, sem grande possibilidade de extensão e 
fragmentação da composição, através de artífices formais, em particular na articulação das 
duas cotas onde se desenvolve o espaço exterior, mas também na articulação dos vários pisos 
interiores, o edifício é dotado de um grande número de espaços de qualidades distintas, pela 
definição de diferentes volumetrias, topografias e expressões arquitetónicas.

ii) Estratégia de Intervenção

“Qualquer intervenção que se pretenda abrangente e programada não poderá deixar de se preocupar 
com o estabelecimento de princípios de projecto que claramente formulem posicionamentos face ao 
edificado, um conjunto desdobrado de volumes cuja identidade arquitectónica decorre também de 
processos de sedimentação que, inevitavelmente, foram gerando cumplicidades na criação de uma 
atmosfera já indissociável da memória do lugar.” 433

A intervenção de reabilitação da Escola Secundária Francisco de Holanda, feita por uma 
equipa liderada pelo arquiteto José Gigante434, foi, “como qualquer projeto de arquitectura que 
se queira informado e culto” 435, desenvolvida com atenção centrada “sobre o lugar, a envolvente, 
os meios que utiliza, [e] a vontade de transformação que o anima” 435.

433 GIGANTE, José - Memória Descritiva Escola Secundária Francisco de Holanda, p. 2.
434 José Gigante (1952) é arquiteto e professor formando na Escola Superior de Belas Artes do Porto. Desenvolve, 

desde 1997, produção no atelier próprio, depois de ter colaborado com os arquitetos Jorge Gigante e Francisco 
Melo e de ter tido atelier conjunto com o arquiteto João Álvaro Rocha. Foi responsável pelas intervenções nas 
escolas Francisco de Holanda, Rocha Peixoto e Tomaz Pelayo.

435 GIGANTE, José - Memória Descritiva Escola Secundária Francisco de Holanda, p. 2.
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figs. 116 - 120  
Unidade expressiva, 

pela adoção dos mesmos 
sistemas construtivos e 

infraestruturais.
Sala polivalente (116) cantina 

(117) e sala de aula (120) no 
novo edificado.

Auditório (118) e biblioteca 
(119) na preexistência.

figs. 121, 122  
Manutenção das características 

da preexistência no corpo das 
oficinas.

116
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Para o arquiteto, “recuperar é, antes de mais, reconhecer o meio onde se intervém – a identidade 
formal e construtiva dos edifícios e do seu conjunto” 436. Neste sentido, o projeto foi guiado 
segundo princípios de intervenção capazes de traduzir “a procura da integridade da sua 
arquitetura, embora com os requisitos de infra-estruturas inerentes à obtenção de condições 
adequadas às suas exigências funcionais específicas” 437. Ainda assim, completa o arquiteto, é 
importante “evitar cair na aceitação acrítica de todo e qualquer elemento construído justaposto, 
distinguindo entre aqueles cuja presença é já indissociável da identidade do conjunto e os que, 
pelo contrário, perturbam a sua leitura” 438.

Deste modo, o projeto de reabilitação do edificado foi precedido por uma cuidada avaliação 
da preexistência, e em particular das suas disponibilidades para a articulação com os requisitos 
programáticos. A recuperação dos materiais e dos sistemas construtivos é também ponderada 
tendo em conta tanto as qualidades construtivas como valor expressivo.

A estratégia de intervenção passa, então, pela reabilitação do edifício principal, mantendo 
todas as suas qualidades expressivas, de valor maior para a identidade do conjunto, reabilitando-
as, e alterando apenas pontualmente os espaços interiores de forma a acomodarem o novo 
programa e as novas condições infraestruturais. Numa estrutura simples de distribuição com 
corredor ao centro, os quatro pisos são ocupados por programa administrativo, de serviços e 
espaços comuns como a biblioteca, o espaço museológico e um auditório, ficando os espaços 
de sala de aula restringidos ao segundo corpo.

O segundo corpo foi o que sofreu mais alterações, com o crescimento de dois volumes 
longitudinais que abraçam o conjunto de oficinas existente. Para o arquiteto, “os novos corpos 
de ampliação deverão constituir o acumular de mais uma experiência arquitectónica. O seu 
traçado formal será identificável com a época em que surgem, tal como cada uma das partes 
dos edifícios preexistentes retrata o processo construtivo e a tecnologia de cada época da sua 
formação” 439.

Estes novos corpos, que recebem os espaços de aulas, “deverão constituir o acumular de mais 
uma experiência arquitectóncia” 440 em articulação com a preexistência, pelo jogo compositivo 
volumétrico, mas também pela identificação material e de sistemas em todo o conjunto: “Sem 
quaisquer complexos, o projecto deverá encarar as novas possibilidades técnicas essencialmente 
como um meio de concretização, avaliando permanentemente a sua adequação (funcional, 
económica, mas também cultural)” 440.

O aproveitamento das áreas exteriores para a criação de espaços úteis e convidativos foi 
também uma preocupação projetual. Para além do já referido tratamento dos espaços de 

436 GIGANTE, José - Memória Descritiva Escola Secundária Francisco de Holanda, p. 2.
437 Ibidem.
438 Ibidem.
439 Ibidem, p. 3.
440 Ibidem, pp. 3, 4.
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figs. 123, 124, 127, 128  
Articulação dos novos sistemas 
construtivos com o desígnio de 

valorização do património.

figs. 125, 126, 129 
Maior liberdade compositiva 

na definição clara da 
contemporaneidade nos novos 

volumes.
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jogos e recreio na periferia do lote, articulados, muitas vezes, com espaços exteriores cobertos, 
deverá dar-se destaque à cantina e à sala de convívio, que constituem um espaço polivalente, 
“plenamente articulado com o pátio adjacente, constituindo-se como o núcleo central de 
apropriação comum”441.

Depreende-se, desta análise, que a reabilitação da Escola procura tirar partido da posição 
privilegiada no espaço urbano e social da cidade, de forma a promover uma afirmação da 
entidade escolar na esfera pública e reafirmando-a como ponto central à volta do qual deverão 
ser guiadas as transformações físicas do espaço urbano. Numa zona da malha urbana onde 
há outros edifícios de elevado valor patrimonial, como é o caso do antigo mercado da cidade, 
projetado pelo arquiteto José Marques da Silva, o edifício escolar define-se como um dos 
polos indutores de urbanidade.

iii) Espaço Identitário e de Representação Social

A complexidade dos espaços comuns da Escola, em particular do sistema de comunicação, mas 
também dos pátios interiores e exteriores da Escola, fazem com que, apesar da pouca extensão 
do espaço livre, se vão multiplicando os espaços de quebra de circulação e permanência. 
Seja por torções ou alargamentos dos percursos, articulações com escada ou rampas, ou 
pela articulação com salas excecionais, há uma série de momentos de elevado potencial de 
interação e de significação mútua entre o espaço (e instituição que materializa) e comunidade.

A contiguidade conseguida entre os espaços, que faz com que seja relativamente fácil passar 
de uma ponta à outra da Escola, permite que cada espaço não se afirme como uma entidade 
solta, mas antes como parte de um universo representativo maior, composto por todo o 
conjunto edificado. Deste modo, a identificação com a esfera pública e com o espaço público, 
transportada do espaço urbano para o interior do lote, faz-se com níveis de sucesso muito 
mais elevados.

Do ponto de vista da densidade de interações sociais, sobressai o espaço do pátio central, 
desdobrado em duas plataformas, em situações topográficas e de proteção em relação ao 
envolvente muito diferentes. Estes espaços, de conformações físicas bastante distintas, 
estabelecem uma rede de comunicações e interações sociais a três níveis de distâncias: 
independentemente, dentro de cada um destes espaços; entre eles, condição para a qual 
contribui decisivamente a proximidade e a variação dinâmica entre cotas; e entre eles e o 
espaço urbano, relação que, ainda que seja filtrada principalmente de fora para dentro do 
lote, se estabelece sobretudo do ponto de vista visual.

441 GIGANTE, José - Memória Descritiva Escola Secundária Francisco de Holanda, p. 11.
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figs. 130 - 136  
Continuidade do sistema de 

circulação entre novo e antigo, 
com a definição de diferentes 

espaços de interação.
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A renovação dos espaços, dotando-os de maior conforto e de sistemas tecnológicos modernos, 
permitiu também aumentar decisivamente a atratividade do espaço escolar, o que tem ainda 
reflexo na identificação da comunidade com a instituição. Por outro lado, espaços como a 
biblioteca ou o auditório permitem o desenvolvimento de atividades que aproximem cada 
vez mais toda a comunidade, enraizando decisivamente a Escola no espaço social da cidade.

Ainda que esta seja uma instituição que gozava já de uma importância vital no dia a dia 
da cidade de Guimarães, as operações de reabilitação, na articulação bem sucedida com os 
objetivos mais pragmáticos do PMEES, atingiu também níveis de sucesso consideráveis na 
reafirmação da identidade deste espaço. Da mesma forma, contribuiu decisivamente para 
o processo de redefinição da imagem da escola portuguesa, enquanto universo constituído 
por edifícios de grande valor patrimonial, mas também por edifícios que se afirmam na 
contemporaneidade.

iv) Expressão Arquitetónica

“Porque, apesar do protagonismo que deva continuar guardado para a antiga Escola, caberá ao 
actual projecto a missão de reconstituir um novo conjunto unitário, onde a imagem da Escola se 
reveja de modo renovado mas íntegro” 442

Na génese do projeto de reabilitação da Escola Secundária Francisco de Holanda manifesta-se, 
como demonstrado, uma vontade de modernizar as instalações, garantindo a continuidade 
da imagem do edifício preexistente, e dando-lhe destaque no conjunto. Como tal, os novos 
corpos, ainda que totalmente afirmados, no confronto com o primeiro, servem o propósito 
expressivo de o projetar para um primeiro plano.

O confronto expressivo entre os dois grandes volumes, que contrasta com a continuidade 
funcional interior que se procurou introduzir com a extensão da learning street por todo o 
conjunto, define-se, desta forma, como ponto essencial do projeto. A definição de espaços 
que claramente marcam a contemporaneidade, a partir de sistemas e técnicas de construção e 
materiais que rompem com a preexistência, permite que o edifício antigo se afirme, na defesa 
do seu valor patrimonial, construtivo e expressivo.

Desta forma, numa posição de contraste material e de técnica com o granito e o azulejo das 
paredes e com as janelas com caixilharias de madeira, as paredes brancas e os longos panos de 
vidro complementam a composição, ao mesmo tempo que afirmam a modernidade.

A liberdade plástica que se faz sentir no tratamento do terreno, com o encastre de espaços 

442 GIGANTE, José - Memória Descritiva Escola Secundária Francisco de Holanda, p. 6.
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Momentos de tensão espacial 
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comuns de grande afluência, como são a cantina e a sala dos alunos, articulados com pátios, 
ou com o rebaixamento do recinto desportivo, faz enriquecer a composição, e contrasta com 
a rígida estrutura volumétrica e compositiva que guia a imagem, tanto da preexistência, como 
dos novos volumes, comandados pela primeira. 

Também no interior é clara a articulação do novo com o antigo para a definição de uma 
imagem unitária. Para além da manutenção de muitas das características dos espaços do 
edifício principal, também as oficinas, com a luz zenital que as caraterizava, e respetiva 
estrutura, foram mantidas, com impacto em todo o novo edificado, não só no primeiro piso, 
por onde se faz o acesso, mas também nos superiores, assumindo até um protagonismo formal 
na imagem que é oferecida das janelas dos pisos superiores.

Pode, então, concluir-se que, embora os acrescentos tenham sido feitos para a afirmação dos 
dois momentos de construção, fazendo uso de materiais e técnicas completamente distintas, 
o uso dos mesmos princípios compositivos permitiu uma identificação de conjunto essencial 
para a afirmação da Escola enquanto espaço identitário e de representação. A articulação 
formal dos dois corpos principais com o terreno e recinto desportivo, assim como com os 
muros divisórios da envolvente, permitiu criar uma expressão una, que, apesar das diferenças, 
faz uso de um mesmo léxico compositivo, ampliando a condição de coerência global.
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Alçado oeste

Planta de coberturas

fig. 144 
Planta de coberturas - Definição de espaços coletivos pela articulação entre o 
edificado e os limites do lote. 

fig. 145
Alçado oeste - Redefinição da imagem da Escola, pela reabilitação da preexistência e 
afirmação na contemporaneidade.

escala 1:600

Principais vias do sistema de circulação exterior

Principais áreas de circulação interior

Áreas de encontro e permanência - zonas de recreio

Áreas de encontro e permanência - zonas verdes

Cobertura do edificado

Legenda



161160

NN

N

N

figs. 146, 147  
Implantação da Escola 

Secundária de Felgueiras, antes 
e depois da reabilitação.
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3.3.2 Escola Secundária de Felgueiras

Localizada numa das zonas de saída da cidade, longe da malha urbana mais densa, e numa 
área constituída maioritariamente por terrenos livres ou para exploração agrícola, a Escola 
Secundária de Felgueiras está implantada numa zona de grande tráfego, maioritariamente 
viário, quer criado pela atividade própria, e da vizinha Escola Básica, quer por ser servida por 
uma via de fácil acesso à grande estrutura viária que atravessa a cidade e permite ligação às 
localidades vizinhas 443.

A preexistência da Escola, que data de 1991, era constituída por um grupo de seis módulos 
pavilhonares 3x3 (um com um piso e os restantes com dois), que albergavam as funções 
pedagógicas e administrativas, um módulo de maior dimensões, com funções de apoio 
ao funcionamento da Escola, e por um pavilhão gimnodesportivo, com uma localização 
excêntrica no conjunto, numa cedência de terreno por parte da Escola vizinha 444.

Implantada num contexto marcado pela fragilidade da estrutura urbana, sem quaisquer 
outras edificações destinadas a serviços, comércio ou habitação numa envolvente próxima, a 
plataforma em que se implanta a Escola está a uma cota bastante mais baixa que o arruamento. 
Esta circunstância faz retirar visibilidade do equipamento a partir da rua, dificulta o acesso, 
e impede que haja qualquer relação de mútua referenciação entre o edifício escolar e a 
envolvente.

Como é característico das estruturas resultantes desta tipologia construtiva, em termos 
de organização dos espaços no terreno, “o resultado é de uma distribuição relativamente 
aleatória dos diversos componentes, em plataformas obtidas por terraplanagens, resultando em 
equipamentos desequilibrados, com graves deficiências de funcionamento e uma grande falta 
de coerência formal” 445. Ao problema de falta de qualidade construtiva e espacial, acresce o 
elevado nível freático do terreno, o que fez acelerar o processo de degradação dos edifícios, 
tendo inclusivamente o terreno abatido no interior de um dos módulos 446.

Do ponto de vista expressivo, a preexistência da Escola não apresenta qualquer característica de 
valor assinalável, sendo que a circunstância de estar implantada num terreno isolado do espaço 
social da cidade faz diminuir ainda mais os níveis de atratividade dos espaços e consequente 
sucesso escolar. Se, por um lado, o facto de a estrutura urbana ser aqui praticamente inexistente 
faz com que este seja um espaço de muito pouco potencial identitário, por outro lado, o facto 

443 MOUTINHO, Virgínio - Memória Descritiva Escola Secundária de Felgueiras.
444 Ibidem.
445 Ibidem, p. 3.
446 Ibidem.
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do edifício escolar não oferecer uma imagem estimulante ao espaço público, faz com que não 
sejam criadas condições para desenvolvimentos dos tecidos urbanos, sociais e culturais.

i) Experiência Percetiva

Numa zona muito pouco urbanizada, a Escola Secundária de Felgueiras assume um domínio 
imagético do espaço público, numa posição de charneira, à espera de novos desenvolvimentos. 
Ainda que configure a única construção ao longo de um largo considerável do eixo viário 
e pedonal, numa zona em que o atravessamento é geralmente feito a uma velocidade 
consideravelmente elevada, é pela expressão arquitetónica que a atenção é chamada ao edifício.

Desde logo, no caminho de aproximação à Escola, ainda antes da chegada, que pode apenas 
ser feita por este arruamento que limita o lote a oeste, o edifício vem-se anunciando. Embora 
a leitura seja quase sempre parcial, sobretudo pela linha de árvores plantadas entre a rua e a 
Escola, é oferecida ao espaço urbano uma imagem de um longo volume que, elevado e afastado 
da rua, aparece, em alguns pontos, como solto. Este volume, com apenas um piso, é marcado 
pela leitura claríssima das duas lajes que são projetadas, criando um espaço no qual são 
demarcados três planos expressivos. Enquanto que no plano de trás há uma superfície mais 
ou menos constante, de vidro, e no primeiro plano apenas um discreto guarda-corpos, entre 
estes dois planos, é criada uma treliça metálica, cuja dimensão e ritmo dominam a imagem 
que o edifício veicula para o espaço público. Acrescendo ao destaque dado a este elemento, a 
profundidade da composição, bem como o facto de ser criada aqui uma longa varanda sobre 
o espaço urbano, ajuda a que este volume assuma um protagonismo expressivo e identitário 
no conjunto. Para além destes elementos, a concentração de sistemas infraestruturais na 
cobertura, com um peso expressivo muito relevante, faz quebrar a monotonia da composição.

Apesar das atenções serem centradas neste volume, na chegada à Escola são oferecidos outros 
elementos volumétricos e expressivos distintos, quer a aproximação seja feita num ou noutro 
sentido, dando a conhecer diferentes partes do conjunto, já que o arruamento desce de sul 
para norte. Assim, se a aproximação for feita neste sentido, numa zona a partir da qual a visão 
do conjunto é impedida, num primeiro momento, por uma massa de árvores, sem que sejam 
percetíveis mais elementos da composição, o transeunte é rapidamente confrontado pelo 
volume de entrada. Esta peça de destaque articula a rua, e a portaria, com a cota mais elevada, 
do volume longitudinal, e a cota mais baixa, onde se desenvolve o resto da Escola.

Por outro lado, se for percorrido o caminho no outro sentido, a cota mais baixa permite ter 
uma leitura mais clara da composição. Em primeiro plano, com a marcação de uma entrada 
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Espaços de encontro 
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secundária no extremo norte, torna-se clara a extensão do lote e do espaço livre existente entre 
o edificado e os limites do terreno. Se o percurso for feito pelo passeio contíguo ao limite do 
lote, vencendo o impedimento visual da massa de árvores e do desnível, é oferecida uma leitura 
mais completa da expressão e da estrutura compositiva da Escola, já que é agora evidente que 
o longo volume está pousado sobre uma sucessão de corpos que, intercalados com espaços 
exteriores, criam ritmo na leitura. A grande dimensão do edificado faz com que, mesmo que 
dissimulado a uma cota mais baixa, o edifício se afirme na imagem do espaço público, seja em 
situações de maior proximidade ou afastamento..

O volume de entrada, com uma composição plástica excêntrica na composição, assume-se 
também como elemento marcante da experiência percetiva do conjunto. A sua importância 
no percurso, apesar de ser mais direto na subida à cota mais alta, introduz uma diferente 
espacialidade na descida, imprimindo à experiência uma tensão, pela torção no caminho e 
pelos estreitos rasgos de luz que banha a escada. A passagem neste volume faz com que se 
passe para uma realidade distinta, num ponto em que não há grande contacto visual com o 
espaço urbano e o espaço público é agora definido no interior, pelos recortes volumétricos do 
edifício escolar.

As vastas dimensões do terreno, que permitem uma grande extensão da composição, deixando 
ainda uma parcela considerável de terreno para espaços de jogos e jardim de recreio, fazem 
também com que seja possível intercalar os vários corpos construídos com pátios, protegidos 
nos dois lados mais extensos da composição e cobertos, ainda que parcialmente, pelo corpo 
longitudinal. Com conformações plásticas distintas, as sensações espaciais que se tem ao 
percorrer cada um destes espaços são também bastante diferentes, sobretudo em virtude da 
largura do espaço disponível. 

Enquanto o espaço mais largo, para onde está voltada a cantina e a sala dos alunos, 
completamente abertas por um longo pano de vidro, oferece uma escala mais confortável ao 
encontro e à permanência de um maior número de pessoas, os dois pátios a norte do anterior 
oferecem uma experiência distinta, devido à reduzida largura dos corpos em relação ao seu 
comprimento e altura, o que resulta num afunilamento do espaço. Ainda que rica de um 
ponto de vista percetivo, pelo jogo de sombras e pela passagem do espaço coberto, pontuado 
por largos pilares, para o espaço a céu aberto, este é um espaço mais calmo, sem tanta afluência, 
o que convida a um percurso alternativo aos corredores interiores, mais demorado e sensível, 
muito mais consciente de tudo o que é apreendido pelos sentidos.

Pelo seu lado, o pátio mais largo, que é metade de um espaço maior, já que estabelece uma 
extensão física da sala dos alunos, configura, com ela, o espaço de mais intensa interação e 
ação da Escola, o lugar de enraizamento de laços e alimento da esfera pública. Para a riqueza 
deste espaço contribuem vários fatores, como o tratamento do pavimento e a existência de 
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bancos, ou confronto entre três volumes distintos: a norte o ritmo compositivo das salas, a 
sul a liberdade que a singularidade do programa permite, e a oeste a complexa estrutura com 
as treliças e com os longos pilares que a fazem pousar no chão. Para além disso, a riqueza do 
espaço natural que envolve a Escola faz estabelecer um interessante diálogo entre construção 
e espaço verde.

A este do conjunto, o campo de jogos, escavado no terreno, permitindo uma leitura mais clara 
da envolvente, assim como o enorme jardim, viabilizam a possibilidade de encontro informal 
nas mais variadas zonas do terreno. Esta é também uma experiência enraizada e referenciada 
pelo edifício escolar, já que estes são espaços em constante diálogo com os vários corpos – 
num primeiro plano, com os edifícios transversais, pontuados sempre com um elemento 
formal singular, e, no segundo, com o enorme edifício transversal que aqui, pela primeira vez, 
é vislumbrado na sua totalidade.

Da mesma forma, o espaço de recreio e de jardim está relacionado com o pavilhão desportivo, 
que encontra a sua articulação no conjunto por meio de um jogo de rampas e escadas que o 
cimentam no lugar.

A experiência dos espaços interiores do volume longitudinal, em especial nas zonas de grande 
transparência, entre o átrio de entrada, a biblioteca e a secretaria, mas também na relação 
com o espaço de varanda definido para o espaço urbano, é também rica do ponto de vista 
percetivo. A extensão da experiência advém da complexidade da composição, pela criação de 
situações de aperto e desafogo circulatório, pela conformação de vários átrios, assim como 
pela articulação com diferentes caixas de escada ou pelo jogo de luz natural - a que ilumina as 
escadas através de clarabóias, e a que, filtrada pela treliça, banha o espaço.

Esta obra, pela dimensão e extensão do programa num vasto terreno, com forte relação com o 
espaço natural, na sua articulação entre os diferentes elementos construídos, permite a criação 
de uma enorme diversidade de espaços significantes, capazes de alimentar a esfera pública e os 
laços entre a comunidade.

ii) Estratégia de Intervenção

“Como filosofia de intervenção, o projecto procura em primeiro lugar resolver o problema do 
desnivelamento existente entre a cota da rua e a cota geral da escola, através da criação de um terceiro 
nível, à cota do arruamento onde se concentram as funções mais importantes do equipamento. Esta 
solução (…) constitui uma opção onerosa em relação à construção corrente, embora se justifique do 
ponto de vista da relação com o exterior e do ponto de vista da imagem do equipamento, claramente 
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contemporânea.” 447

A intervenção na Escola Secundária de Felgueiras, a cargo de uma equipa liderada pelo 
arquiteto Virgínio Moutinho 448, partiu de uma ambição de definição de uma continuidade 
entre a rua e o edificado, para a definição de uma imagem significante para o espaço urbano, de 
modo a que a instituição escolar possa afetar de um modo positivo a identidade daquele lugar, 
prevendo que este sirva de chamariz para operações de redignificação urbana e construção de 
novo edificado. 

A estratégia de intervenção passa, então, pela manutenção de grande parte da estrutura 
preexistente, preservando o ritmo criado pela repetição de módulos para a estruturação da 
novo composição. Este aspeto constitui, a par da disposição de alguns espaços de sala de aula, 
bem como de algumas linhas compositivas decorrentes da distribuição dos vãos, o ponto 
onde poderá ser identificada a preexistência, ainda que a opção de extensão e conexão destes 
corpos na conformação dos novos volumes faça com que a leitura da herança não seja clara e, 
portanto, que a identidade do conjunto tenha sido adulterada.

Como forma de articulação, compositiva e funcional, do conjunto, para além de assegurar 
a ligação com o espaço exterior do lote, o longo volume que pousa sobre os restantes vem 
definir a imagem do conjunto, estabelecendo a “ligação entre as diferentes construções, cotas e 
plataformas, articulando o conjunto de funções e acessibilidades, numa nova unidade espacial 
e construtiva” 449. O acesso físico deste corpo à rua é viabilizado por um corpo fechado, que 
contém um sistema de escadas de acesso ao edifício e ao terreno.

A intervenção, que operou modificações espaciais em todos os corpos, teve como objeto 
de reabilitação também o pavilhão desportivo, com uma modernização dos espaços, com 
acrescentos de balneários e de uma sala de ginástica, para além de um consequente impacto 
na expressão do edificado.

No interior dos espaços, a intervenção foi feita de forma a alterar também a materialidade 
face ao estado anterior, fazendo uso dos mesmos materiais e sistemas para marcar a 
contemporaneidade em toda a Escola e para garantir uma identificação do conjunto, entre a 
nova construção e a antiga. Os sistemas estruturais, que, no exterior do edificado, participam 
na definição da imagem do edifício a partir da rua, são, no interior, escondidos pelos tetos 
falsos, não fazendo, por isso, parte da definição da expressão dos espaços.

Desta forma, embora se tenha preservado grande parte da preexistência, a intervenção resultou 

447 MOUTINHO, Virgínio - Memória Descritiva Escola Secundária de Felgueiras, p. 4.
448 Virgínio Moutinho (1952) é arquiteto, formado na Escola Superior de Belas Artes do Porto. Paralelamente 

à arquitetura, desenvolve atividade nas áreas do mobiliário, brinquedo e escultura cinética. Foi responsável, 
para além da reabilitação de Escola Secundária de Felgueiras, também pelas intervenções nas escolas Oliveira 
Júnior, Ferreira de Castro e de Baião.

449 MOUTINHO, Virgínio - Memória Descritiva Escola Secundária de Felgueiras, p. 4.
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num edifício totalmente distinto, cuja identidade é assegurada pelos elementos expressivos 
que marcam a contemporaneidade.

iii) Espaço Identitário e de Representação Social

A opção de manutenção do ritmo preexistente, enriquecendo a composição com acrescentos 
nos corpos existentes e articulando com novas construções, permite que a Escola tenha 
espaços muito distintos, sejam eles de maiores ou menores dimensões, interiores ou exteriores, 
protegidos das intempéries ou não. Esta circunstância assegura que todos os membros da 
comunidade são capazes de encontrar o seu espaço, num intenso organismo de relações 
interpessoais.

Seja nos espaços reabilitados, nos quais as áreas comuns são pontualmente alargadas, na 
articulação com caixas de escadas, permitindo a permanência dos estudantes, ou nos novos 
espaços, em que, e em particular no edifício transversal, ao longo do corredor são articulados 
diferentes pontos de encontro, os espaços interiores da Escola, a sua multiplicidade formal e 
plástica, asseguram a possibilidade de existência de diferentes relações interpessoais. De facto, 
esta circunstância, que decorre da adoção do modelo de learning street, faz com que possam 
existir inúmeras atividades, letivas ou lúdicas, estruturadoras da esfera pública.

A afirmação do espaço escolar enquanto domínio de representação de uma realidade social e 
cultural tem palco também na sala dos alunos que, pelas dimensões e pela relação com o pátio 
exterior, constitui, com este, o espaço principal de encontro na Escola. Aqui as relações entre 
todos os membros da comunidade, para além de ser feita no piso térreo, acontecem também 
entre o espaço dos alunos e o mezanino ligado ao espaço da sala dos professores.

Este processo alastra-se aos espaços exteriores da Escola, ainda com maior sucesso, pela 
atratividade dos espaços concebidos no diálogo com a natureza. Seja nos espaços mais bem 
definidos, como é exemplo o pátio que faz frente à sala dos alunos, ou em espaços mais 
informais, como os nichos que são criados na área ajardinada, é assegurada a fortificação dos 
laços sociais e culturais com a comunidade. 

Esta circunstância da atratividade dos espaços interiores do lote, e do sucesso que tem em 
assegurar a existência de uma identidade própria da instituição, mas também da comunidade, 
tem particular importância no contexto em que está implantada a Escola. Aliando esta virtude 
que o projeto soube imprimir no espaço à imagem forte e atrativa que declara a modernidade 
da instituição e a presença urbana do edificado, esta operação de intervenção revela-se bem-
sucedida do ponto de vista da requalificação urbana que se procura despoletar. Esta operação 
assegurou, assim, dentro das possibilidades que a encomenda permitia, as condições para que 
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figs. 183, 187, 188 
Homogeneização de sistemas 

construtivos e materiais entre 
novo e antigo.

Salas de aula reabilitadas 
(183, 187).

Sala no novo edificado (188).

figs. 184, 185, 186, 189 
Complexidade do espaço 
de circulação no volume 

longitudinal, na articulação 
com espaços de encontro.

183
184
185
186

187

188

189

esta zona esteja hoje mais recetiva a novos investimentos urbanísticos, certificando que estes 
serão bem recebidos. Por outro lado, o novo edifício escolar serve de ponto de referenciação 
para a construção de novo edificado, bem como para uma operação de requalificação que se 
espera que aconteça na Escola vizinha.

Desta forma, considera-se que, para além de ter sido assegurada a afirmação da identidade 
da instituição escolar, bem como um importante contributo para a transformação da 
identidade da escola portuguesa, esta intervenção teve a virtude de dar um primeiro 
impulso na conformação da identidade deste lugar, condição que só será confirmada com 
desenvolvimentos futuros, mas que assegura que esta também é, hoje, parte integrante da 
cultura e da identidade da cidade.

iv) Expressão Arquitetónica

Como constatado, a intervenção na Escola Secundária de Felgueiras visou a transformação 
total da imagem do edificado, bem como da identidade da instituição e do lugar que representa. 
A identificação da preexistência é difícil, sendo que a estratégia passou essencialmente por 
alterar completamente a realidade expressiva do edificado, aproveitando a estrutura para a 
nova Escola.

A estrutura preexistente, e os aspetos que se mantiveram com ela, do ponto de vista 
compositivo, no que toca a disposição ritmada de vãos, convive harmoniosamente com os 
acréscimos que foram feitos a cada um dos volumes, sendo que estes assumem a mesma 
linguagem, ainda que com exceções expressivas nos topos e nas escada que, soltas, são lançadas 
destes corpos. Configurando uma exceção compositiva, o volume mais a sul do conjunto, 
dispõe uma imagem diferente, com uma maior liberdade compositiva, o que permite uma 
melhor identificação do programa singular que acolhe no seu interior. Apesar das diferenças 
compositivas, a unidade é conseguida pelo transporte da mesma volumetria e pela unidade 
cromática, de materiais e sistemas adotada.

Em contraste expressivo com o conjunto de volumes transversais, tanto o volume longitudinal 
como a caixa de betão que faz a ligação física com o espaço público definem, do ponto de 
vista da imagem, a sua identidade própria, com a adoção de sistemas construtivos, materiais e 
configurações plásticas capazes de exaltar o valor expressivo e arquitetónico do conjunto para 
o espaço público. 

Estes elementos volumétricos, na associação com os volumes brancos de salas de aula, fazem 
desta uma composição complexa, e introduzem no espaço urbano vários elementos formais 
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figs. 190 - 196  
Liberdade compositiva na 

articulação de volume e luz para 
o aumento de complexidade da 

experiência percetiva. 

190
191
192
193

194 

195

196

para a referenciação do lugar no universo cultural da cidade. 

A esta complexidade compositiva acrescem os momentos e maior liberdade plástica que estão 
associadas aos topos dos edifícios, com os espaços de saída ou varandas, ao último edifício 
da composição, e também às escadas exteriores que, por motivos de garantia de segurança, 
duplicam os acessos interiores. Destas, há um particular destaque para a escada que é lançada 
no extremo norte da composição, motivo de inventividade expressiva por parte dos arquitetos, 
com a adoção de uma malha metálica que permite a transparência e penetração do olhar.

Também a definição dos vários espaços de recreio e jardim, como vimos, são essenciais na 
definição da imagem deste conjunto, seja na imagem do interior do lote, seja a partir do 
exterior, já que, a norte, é possível ter uma perceção de uma grande extensão do lote e da 
implantação do edificado.

Desta forma, pode concluir-se que a intervenção, apesar das diferenças compositivas e léxicas 
que introduziu a cada momento, teve como cuidado criar uma identificação expressiva de 
conjunto, seja pela correspondência de formas, materiais ou cores, ou pela articulação de 
cada um no todo. Considera-se, assim, que o objetivo de definição de uma imagem forte e 
marcante, necessária para a afirmação urbana a identitária da Escola, fazendo apagar a imagem 
ineficaz preexistente, foi bem-sucedido, garantindo o bem-estar e a integração de cada um na 
comunidade.
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Cobertura do edificado

Principais vias do sistema de circulação exterior

Principais áreas de circulação interior

Áreas de encontro e permanência - zonas de recreio

Áreas de encontro e permanência - zonas verdes

Legenda

Alçado oeste

Alçado este 

Planta de coberturas

fig. 197 
Alçado oeste - Alteração total do espaço urbano pela definição de uma imagem singular.

fig. 198
Alçado este - Complexidade expressiva na potenciação das interações sociais e alimento da esfera pública.

fig. 199
Planta de coberturas - Variedade espacial na garantia do espaço individual e coletivo de cada um. 

escala 1:600
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figs. 200, 201  
Implantação da Escola 
Secundária Dr. Mário 

Sacramento, antes e depois da 
reabilitação.

200 
201

3.3.3 Escola Secundária Dr. Mário Sacramento

Criada em 1893 enquanto Escola de Desenho Industrial de Aveiro, a Escola Secundária Dr. 
Mário Sacramento estabelece um marco importante na cidade de Aveiro, já que acompanhou, 
durante mais de um século, o desenvolvimento histórico do espaço urbano, mas também da 
indústria da cidade. O edifício atual da Escola foi edificado em 1956, para acolher a então 
denominada Escola Industrial e Comercial de Aveiro. Curiosamente apenas com um quarteirão 
a separá-la da Escola José Estevão (antigo Liceu de Aveiro, construída na década de 1940, como 
resultado do Plano de 38 - edifício que substituiu o primeiro edifício construído de raiz para 
o ensino liceal em Portugal - ver 2.2), está implantada junto a uma linha de caminhos de ferro, 
que faz de fronteira entre uma área densamente urbanizada e uma zona predominantemente 
agrícola. Situada na área urbanizada, o edifício escolar serviu, após a sua conceção, o objetivo 
de despoletar desenvolvimentos urbanos, já que toda a ocupação dos quarteirões envolventes, 
bem com as grandes estruturas viárias foram desenvolvidas posteriormente.

Totalmente enquadrada numa estrutura urbana contínua, que se desenvolve desde o centro 
mais antigo de Aveiro, a Escola é servida por um corredor viário que, em frente do seu lote, 
desagua no tecido da cidade, numa ampla avenida que aproxima esta às outras zonas do 
organismo urbano. Desta escala da grande via de comunicações viárias e pedonais, passa-se, 
nas frentes nordeste e noroeste, em que é marcada a entrada, para uma escala urbana mais 
pequena, com menor tráfego e de maior proximidade humana. A frente a sudoeste é apenas 
servida por uma estrada que, sem grande movimento, separa o lote da linha de caminhos de 
ferro.

O conjunto da preexistência era composto por três corpos, um disposto transversalmente ao 
maior eixo do lote, no seu extremo sudeste, composto por oficinas, e os outros dois dispostos 
longitudinalmente. Estes volumes longitudinais, um mais extenso e mais alto, com três pisos, 
e outro apenas com dois, estavam ligados por uma estrutura de comunicação que, para além 
de assegurar a passagem coberta entre eles, permitia também a divisão dos espaços de recreio 
em dois, com o objetivo inicial de fazer a divisão dos sexos.

Ainda que a Escola tenha tido, desde a sua construção, um papel importante na definição da 
identidade desta área urbana, o maior protagonismo talvez tenha sido assumido pelo Liceu 
de Aveiro que, pelas suas dimensões e desenho simétrico com linhas clássicas, exerceu sempre 
uma grande influência na estruturação e crescimento urbano da cidade. Já a Escola, sem uma 
marcação formal do espaço de entrada no recinto escolar, e com os três corpos dispostos no 
terreno de uma forma relativamente solta face ao espaço urbano, não deverá ter tido um 
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papel tão importante. Ainda que relacionados entre eles, definindo claramente dois grandes 
espaços de recreio, a aproximação dos corpos ao espaço urbano não era totalmente bem 
sucedida, sendo feita apenas pela frente sudoeste, com o edifício mais alto a definir a imagem 
do edificado. 

Tendo em conta o potencial plástico e expressivo que a preexistência tinha, bem com a 
privilegiada posição urbana que ocupa, a estratégia de intervenção da Parque Escolar passou 
por aproximar e sedimentar definitivamente a Escola no espaço urbano, com a definição de 
uma imagem capaz de caracterizar e identificar o edifício escolar.

i) Experiência Percetiva

Localizada num eixo de grande afluência viária, a Escola Secundária Dr. Mário Sacramento 
adquire uma presença urbana singular pela imagem que transporta para o espaço público. 
A chegada à Escola, ainda que possa ser feita por outras vias, não tão percorridas, é feita 
maioritariamente pela grande avenida que a serve a sudoeste. 

Se a aproximação for feita pelo eixo sudeste-noroeste, por um viaduto, é permitida uma 
leitura claríssima do edifício escolar, da sua volumetria, da plasticidade da sua composição 
e da sua expressão, o que imediatamente prende a atenção. Por outro lado, se a aproximação 
for feita no sentido contrário, noroeste-sudeste, vindo do centro da cidade de Aveiro, depois 
da experiência do percurso ter sido dominada, momentos antes, pelo imponente edifício 
do antigo Liceu, a Escola, ainda que não se revele na totalidade, anuncia-se como um 
novo momento disruptivo da malha envolvente composta essencialmente por edifícios de 
habitação coletiva. Embora não seja imediato, o olhar mais demorado, capaz de penetrar a 
linha de árvores que ladeia o terreno, permite perceber que há mais para além do edifício 
preexistente, desde logo com a grande janela redonda e a escada exterior que pontuam o topo 
do edifício. Esta frente urbana, que é dominada pela imagem do edifício da Escola Industrial, 
é enriquecida pela articulação com um novo corpo, mais baixo, cuja expressão contamina o 
existente.

A aproximação ao edifício escolar pode, por outro lado, ser feita pelo eixo predominantemente 
viário a sudoeste, onde é oferecida a imagem da moderna estrutura de cobertura do campo de 
jogos, bem como do corpo das oficinas, com uma linguagem compositiva que caracterizará 
o resto da intervenção. Poderá ser feita ainda pela rua a nordeste, caracterizada, não por uma 
frente composta por edifícios de habitação coletiva, mas antes por habitação unifamiliar, e, 
portanto, por menor urbanidade. Aqui o edificado impõe-se na articulação do novo com o 
antigo, numa composição ritmada, ainda que com alguns elementos singulares na sua expressão.

figs. 202 - 208  
Presença urbana da Escola: 
afirmação de uma imagem 

contemporânea, preservando a 
identidade da preexistência.
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O percurso de chegada culmina na rua a noroeste que é dominada pela entrada no recinto 
escolar, pontuda pela portaria que transporta a linguagem expressiva da intervenção. Seja feita 
pela avenida ou por qualquer outra das vias urbanas, a experiência que se tem no caminho 
urbano que leva à Escola é dominada pela imagem impressa pela intervenção, particularmente 
em situações em que a expressão é comandada pelo jogo volumétrico entre os dois momentos 
de construção ou pelos vãos circulares que, transportados do novo para o antigo, vão 
ajudar a definir a identidade do conjunto. A introdução destas particularidades expressivas 
é da máxima importância para o recentramento da Escola no espaço social e urbano, 
aproximando-a do momento histórico contemporâneo que a intervenção procura marcar, 
sem entrar verdadeiramente em competição expressiva e simbólica com o Liceu. Embora as 
duas instituições tenham assumido papéis distintos na história social e urbana da cidade, pela 
correspondência programática atual, caso a intervenção na Escola procurasse apenas exaltar a 
preexistência, o Liceu tomaria sempre o maior protagonismo formal por ser detentor de uma 
maior carga patrimonial e expressiva.

Depois de, no exterior, não ser oferecida uma visão clara do conjunto, mas apenas da enorme 
plasticidade dos topos dos volumes longitudinais, a entrada da Escola é dominada por um 
grande pátio em forma de “U” definido pelo maior edifício da preexistência e por um novo 
edifício em forma de “L” que, embora faça uso de um léxico compositivo distinto do primeiro, 
pelo transporte de alguns alinhamentos, em particular do embasamento, e pela concordância 
cromática e material dos revestimentos, define uma harmoniosa sensação de conjunto e 
de pertença. Apesar das grandes dimensões deste pátio, pelas dimensões dos corpos que o 
abraçam, este é dominado pela escala das interações humanas. As árvores e os bancos que o 
pontuam convidam à permanência; este é um espaço de recreio e de interação entre todos os 
membros da comunidade. 

Depois de se entrar no edifício, com a receção a ser feita num átrio cuja dinâmica espacial 
enriquece a experiência dos percursos interiores e entre espaços exteriores, entre apertos, 
afogamentos e torções de percurso, é-se confrontado com um novo pátio exterior, agora 
cercado nos quatro lados, por dois corpos preexistentes, o de dois pisos e o das oficinas, e por 
dois novos, a ala mais pequena do corpo em forma de “L” que definia o primeiro pátio, e onde 
está o átrio de entrada, e o corpo que recebe a biblioteca. 

Aqui a experiência é riquíssima, com uma imagem contemporânea, caracterizada pelas curvas 
dos corpos e das coberturas e pelos vãos de arestas circulares, ainda que com a presença visual 
dos corpos mais altos da preexistência e do recorte volumétrico característico das oficinas 
que foi mantido, embora os vãos tenham sido totalmente transformados. Este é o espaço de 
interação da Escola por excelência. A existência de várias zonas cobertas, o tratamento dado ao 
pavimento, bem como o jogo de rebaixamento topográfico, faz criar vários nichos de encontro 
pertencentes a um mesmo grande espaço. A relação que estabelece com transparentes espaços 
da biblioteca, da cantina e do bar, bem como a possibilidade de penetração visual para lá 

figs. 209 - 215  
Definição de um espaço 

singular pela articulação da  
rígida estrutura preexistente 

com a liberdade formal e 
expressiva da nova construção.
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desses corpos, faz enriquecer a experiência social e faz com que este espaço se defina como 
centro de interação.

As elevadas dimensões do lote permitem que se crie diferentes espaços de recreio, sempre em 
relação com o edificado. Os espaços de prática desportiva, centralizados no extremo sudoeste 
do lote, gozam de mais uma experiência precetiva única, com o rebaixamento do terreno 
para acomodar o pavilhão desportivo, aberto ao exterior, e caracterizado pelo percurso de 
chegada, num jogo entre escadas e rampas, e pelas clarabóias circulares que furam a estrutura 
que cobre o espaço. Também na periferia do recinto há novos espaços de recreio e interação, 
que, pela transparência dos volumes e pela existência de passagens que permitem penetrar a 
composição, estabelecem relação com os espaços centrais.

A experiência do interior do espaço é comandada pela articulação dos corredores de 
distribuição central com espaços mais flexíveis, sem definição volumétrica clara, o que, na 
articulação das várias valências programáticas, permite a criação de uma grande diversidade 
de espaços e a adoção do conceito de learning street, e das potencialidades pedagógicas e 
relacionais que daí resultam.

Em virtude da diversidade espacial assegurada pela articulação dos diferentes corpos com 
conformações plásticas bastante distintas, a experiência desta obra faz despertar todos os 
sentidos. A plasticidade do conjunto, bem com a existência contínua de clarabóias, permite 
também que o movimento da luz solar se defina como elemento central na experiência 
contínua destes espaços. A riqueza expressiva do conjunto, a evocação da memória do 
lugar, mas também a marcação da contemporaneidade, faz com que este seja um lugar de 
representação social de excelência no espaço social e cultural da cidade. 

ii) Estratégia de Intervenção

“A proposta (…) centra-se sobretudo na reflexão sobre o modo mais adequado de introduzir o novo 
programa neste conjunto, sem o desvirtuar, respeitando as relações entre os edifícios e os seus acessos” 450

A intervenção na Escola Dr. Mário Sacramento, desenvolvida por uma equipa liderada pela 
arquiteta Inês Lobo 451, foi comandada pelo pressuposto de manutenção da preexistência, 
com o acrescento de novos corpos, sem sobreposição dos dois momentos de construção. 
A estrutura de composição existente foi mantida, com o acrescento de novos corpos que 

450 LOBO, Inês - Memória Descritiva Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, p. 2.
451 Inês Lobo (1966) é arquiteta, formada na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. 

Desenvolve, desde 2001, atividade em atelier próprio, depois de ter colaborado com o arquiteto João Luís 
Carrilho da Graça e de ter tido um atelier com o arquiteto Pedro Domingos. Foi responsável pelos projetos 
de intervenção nas escolas Dr. Mário Sacramento, Avelar Botelho, Francisco Rodrigues e Joaquim Carvalho.

figs. 216 - 222  
Afirmação expressiva do 

espaço de receção e encontro 
na identificação do novo com 

o antigo.
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pudessem acolher as novas funções programáticas. Os dois espaços de recreio definidos pelos 
corpos preexistentes foram transformados nos dois pátios à volta dos quais o edificado se 
desenvolve, mantendo assim a sua essência funcional.

O novo corpo em forma de “L”, que acolhe, na ala maior, o programa administrativo e de salas 
de professores, bem como os laboratórios, que constituem um programa que a preexistência 
não conseguiria adotar, define, na sua ala mais pequena, o átrio de entrada, substituindo, 
desta forma, a galeria de ligação entre os dois corpos preexistentes, criando um espaço 
multifuncional, de circulação, mas que convida também à permanência 452.

O espaço do átrio criado funciona como centro da estrutura comunicativa da Escola, dando 
acesso também ao novo corpo da biblioteca, bem como aos corpos preexistentes. O volume 
mais pequeno foi adaptado para poder receber a cantina e o bar dos alunos no piso mais 
baixo e a sala polivalente no piso superior. Ainda que tenha mantido algumas das suas 
características compositivas, foi adulterado no que respeita a disposição dos vãos no piso 
inferior, estando agora totalmente aberto para o pátio central, dominado por panos de vidro, 
estratégia que é adotada também no novo corpo de aulas e administração. Por outro lado, o 
corpo mais extenso manteve a sua estrutura funcional e distributiva dos espaços, compostos 
na totalidade por salas de aulas. Da mesma forma, manteve a sua essência expressiva, apenas 
alterada pelos vãos circulares nos topos e pelas escadas que, duplicando as que existiam no 
interior, asseguram as condições de segurança necessárias, enquanto criam unidade formal 
com os novos corpos.

O novo corpo da biblioteca, também ele bastante permeável ao olhar, com grandes panos 
de vidro em dois lados, que com o volume das oficinas fecha o segundo pátio, é talvez o 
momento de maior liberdade plástica da composição, capaz de introduzir tensão nos espaços 
que o envolvem. 

A estratégia de intervenção passou também pelo transporte de todos as valências desportivas 
para as traseiras do corpo das oficinas, num edifício encastrado no terreno que permite afastar 
a composição da linha de caminhos de ferro 453. 

No interior dos espaços, a opção passa pela manutenção de algumas características expressivas e 
materiais da preexistência, articulando-as com novos materiais, em particular as madeiras, que 
compõem as caixilharias das janelas e das portas interiores, bem como o revestimento parietal 
dos corredores, e das grandes janelas que, das salas para os corredores, transportam a luz solar 
por todo o edifício. Esta estratégia, que foi adotada tanto na nova como na antiga edificação, 
foi complementada pela adoção de uma estratégia de disposição das redes infraestruturais 
ao longo dos corredores, afirmando-os com protagonismo expressivo. Os novos espaços de 
laboratório e de biblioteca são também caracterizados pela existência de clarabóias.

452 LOBO, Inês - Memória Descritiva Escola Secundária Dr. Mário Sacramento.
453 Ibidem.

figs. 223 - 229  
Liberdade expressiva dos 

diferentes espaços que 
envolvem a edificação.
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Completa a arquiteta que “da nova proposta resulta então sobretudo um novo desenho dos 
espaços abertos em torno da escola, estabelecendo de forma clara duas tipologias de espaços 
abertos: pétreos e delimitados no espaço entre o volume novo e os existentes, e um conjunto de 
espaços abertos, muito plantados, que envolvem todo o recinto num maciço verde” 454.

iii) Espaço Identitário e de Representação Social

A estratégia de articulação da preexistência com novos corpos, mais flexíveis e indutores 
de variedade formal, resulta numa enorme diversidade de espaços, desde os grandes pátios, 
até aos átrios e aos pontos de maior desafogo circulatório dos corredores, que permitem o 
encontro e permanência dos estudantes, fomentando uma cultura e uma identidade comum. 

Neste ponto, importa reforçar o protagonismo que os dois pátios centrais têm na criação 
de oportunidade de interação e de experimentação comum do espaço, por meio das mais 
variadas atividades, sejam elas letivas ou lúdicas. Em particular no segundo pátio, pela variação 
topográfica que permite criar quase que uma praça mais pequena, assim como pela relação 
que se estabelece visual e fisicamente com os vários espaços que compõem as diferentes 
alas, com conformações volumétricas tão diferentes. Este jogo formal e expressivo faz com 
que a experiência percetiva seja riquíssima, e comparável com a experiência de uma praça 
urbana, composta por diferentes acontecimentos arquitetónicos. Esta analogia tem ainda 
mais significado quando constatamos que no tecido urbano envolvente não existem muitos 
espaços públicos destinados à permanência, sendo que só existem praças no centro da cidade.

Em articulação com estas áreas, espaços mais pequenos, cujo objetivo funcional é a circulação 
e a ligação entre espaços, servem o mesmo propósito de criação de condições para o 
relacionamento interpessoal. A existência de espaços como estes, em complemento com os de 
maiores dimensões, faz com que outros tipos de interações aconteçam.

Também a área destinada à prática de desporto, que se desenvolve a duas cotas, uma ao nível 
a que estão implantados todos os outros corpos e outra mais baixa, com o pavilhão coberto 
e os balneários encastradas no solo, assim como as áreas de recreio em contacto, ainda que 
intermediado, com o exterior, possibilitam a oportunidade de estender os relacionamentos da 
esfera pública para dentro do recinto escolar, seja por contacto direto com o exterior ou por 
interações no interior, capazes de fomentar a sedimentação de laços sociais. 

Por fim, importa salientar a importância de elementos formais, cujo pretexto é meramente 
funcional, como são as escadas. Estes assumem um papel de relevo na definição de quebras e 
nichos nos diferentes espaços, o que alimenta a complexidade das interações humanas.

454 LOBO, Inês - Memória Descritiva Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, p. 3.

figs. 230 - 236  
Enorme valor expressivo dos 

espaços de circulação.
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A variedade de espaços retratada, assim como a expressão arquitetónica que os caracteriza, a 
eles e ao conjunto, permite que o espaço e a instituição defenda, perante o espaço público, a 
sua identidade, para além de constituir um polo essencial na solidificação da identidade do 
espaço social e cultural da cidade, enquanto elemento excecional da paisagem urbana.

iv) Expressão Arquitetónica

A operação de intervenção na Escola Dr. Mário Sacramento, como constatado, ambicionou 
exaltar a preexistência, e as suas maiores qualidades expressivas, mantendo as seus alinhamentos 
compositivos e qualidades materiais, reabilitando-as, ao mesmo tempo que complementou o 
conjunto com acrescentos volumétricos, para albergar o novo programa, e expressivos, para 
reafirmar o edificado na cidade, definindo-o como ponto central de urbanidade.

A expressão do conjunto é, de um modo geral, resultado de uma dialética entre um ritmo 
compositivo que foi herdado da preexistência, marcado pela repetição de salas, e que é uma 
condição característica da tipologia dos edifício escolares construídos em meados do século 
XX, e um léxico que entra em rutura com o anterior, com uma liberdade compositiva muito 
maior. Em confronto com o ritmo imposto pela preexistência, recorre-se a vãos circulares, 
ou, pelo menos, com arestas circulares, muitas vezes únicos numa mesma parede, de forma 
a assumir uma posição de domínio da expressão. Neste jogo compositivo, a estratégia mais 
comum, de repetição de vãos retangulares, foi adotada em todos os espaços de salas de aula, 
novos e antigos, com exceção apenas para o volume das oficinas, onde, ainda que numa 
estrutura ritmada, foi adotada uma estratégia de vãos circulares. Já a opção de quebra rítmica 
recaiu essencialmente nos espaços singulares, pela liberdade expressiva que estes permitem, 
sejam eles de circulação, como os topos dos edifício de aulas ou o átrio, ou salas como o 
biblioteca.

Nesta composição, o volume das oficinas aparece como elemento excecional, com um ritmo 
compositivo e uma volumetria, embora distinta, herdada do passado, mas com o tratamento 
expressivo mais próximo dos novos copos. 

Perante as diferenças volumétricas do conjunto, a sensação de unidade é conseguida pelas 
opções cromáticas, com o predomínio do branco, e materiais, com algumas correspondências 
entre vãos e janelas, mas essencialmente pelo tratamento parietal e pelo embasamento pétreo 
que, até no corpo da biblioteca, que tem apenas um piso, se mantém à mesma altura.

A expressão arquitetónica da Escola é igualmente influenciada pela luz solar, circunstância 
para a qual contribui também a faixa verde que envolve o conjunto, mas essencialmente os 

figs. 237 - 243  
Unidade da imagem interior 

dos espaços para a garantia da 
identificação de conjunto.
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figs. 244 - 250  
Continuidade expressiva 

no interior dos espaços de 
circulação para a garantia da 

identificação de conjunto.
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recortes volumétricos, as coberturas, as clarabóias e os elementos destacados, com destaque 
para as escadas e para as passagens entre recreios. A posição e intensidade da luz solar influencia 
em grande medida a experiência arquitetónica, e enrique a experimentação contínua do 
espaço, garantindo sensações diferentes a cada momento. 

Na medida em que a vivência dos espaços condiciona a felicidade e a disposição dos grupos 
sociais que os percorrem, esta Escola, na definição de uma variedade de espaços e de expressões 
tão rica, tem a capacidade de tornar o ensino mais atrativo e de criar condições para um sucesso 
maior, não só no aproveitamento escolar, mas também na estruturação de uma identidade 
comum.
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Cobertura do edificado

Principais vias do sistema de circulação exterior

Principais áreas de circulação interior

Áreas de encontro e permanência - zonas de recreio

Áreas de encontro e permanência - zonas verdes

Legenda

Corte longitudinal  

Alçado oeste 

fig. 251 
Corte longitudinal - Articulação volumétrica e expressiva entre corpos na definição de espaços de interação social.

fig. 252
Alçado oeste - Reabilitação da preexistência, com articulação da imagem com a expressividade dos novos volumes.

fig. 253
Planta de coberturas - Definição de diferentes espaços de permanência e interação.

escala 1:600
Planta  de coberturas
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figs. 254, 255  
Implantação da Escola Básica e 
Secundária de Sever do Vouga, 
antes e depois da reabilitação.

254 
255

3.3.4 Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga

Localizada ao longo de uma linha de festo, com orientação norte-sul, em plena serra, num lote 
com um declive de 26 metros, numa área de baixa densidade urbana, mas com forte envolvente 
natural, a preexistência da Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga era composta por 
três núcleos distintos: as instalações da Escola Básica, as instalações da Escola Secundária e o 
complexo desportivo 455. De origem e composição díspares, a Escola Básica funcionava num 
conjunto de dois edifícios compostos por uma preexistência de três pisos, que pertencera 
a um colégio inaugurado em 1972, e um bloco de construção normalizada inaugurado em 
1995, enquanto que a Escola Secundária estava instalada num conjunto de quatro pavilhões 
pré fabricados, inaugurados em 1984 456.

Ainda que em circunstâncias urbanas de grande proximidade, a topografia do terreno, aliada 
à falta de identificação de conjunto, resultado da pouca qualidade da arquitetura, fazia com 
que os três núcleos definissem três lugares distintos, sem qualquer relação espacial entre o 
conjunto. A norte, a uma cota mais elevada, estava implantada a Escola Básica, com uma 
entrada própria voltada para a avenida de maior tráfego urbano, a este do conjunto. No centro 
do eixo norte-sul, a uma cota mais baixa em relação à anterior, encontrava-se o conjunto 
edificado da Escola Secundária, com estradas voltadas para a avenida a este, bem como para 
a rua que contorna o lote a oeste. A sul, na cota mais baixa do conjunto, encontrava-se o 
complexo desportivo, constituído pelo pavilhão desportivo e pelo campo de jogos ao ar livre, 
com entrada no ponto mais meridional do conjunto. 

Do ponto de vista compositivo, as preexistências também diferem entre si, com a rígida 
composição da Escola Secundária, composta por quatro pavilhões estruturados em volta de 
um pátio, a contrastar com a Escola Básica não só do ponto de vista da implantação, que segue 
eixos compositivos incompatíveis, mas também no que diz respeito à distribuição funcional 
dos espaços, o que resulta em expressões distintas.

Para além da expressão arquitetónica do conjunto não ser coerente, devido a todas as diferenças 
formais e compositivas descritas acima, a imagem definida para a envolvente não era apelativa, 
contribuindo para a falta de qualidade do espaço público e para a falta de empreendimento 
urbano e imobiliário na envolvente. Do mesmo modo, promovia a infecundidade da 
instituição para se assumir como polo de estruturação da comunidade e como espaço aprazível 
para um ensino atrativo, capaz de assegurar o sucesso escolar dos estudantes.

455 DOMINGOS, Pedro - Memória Descritiva Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga.
456 PARQUE ESCOLAR - Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga, s/p.
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Ainda que numa situação urbana de muito baixa densidade, em particular a oeste, zona em 
que o tecido urbano é praticamente inexistente, o terreno de implantação goza de numa 
posição privilegiada do ponto de vista geográfico, em domínio visual de um extenso território 
e, portanto, com um enorme potencial de referenciação cultural e identitária. Por este 
motivo, os desafios colocados pela Parque Escolar de reenquadramento da instituição escolar 
no tecido urbano e social e de definição de uma imagem contemporânea assumem particular 
importância na condução dos projetos de reabilitação. 

Partindo da estratégia de fomentação de uma nova identidade da instituição escolar, 
a intervenção levada a cabo pela Parque Escolar previa a unificação das instituições, 
reestruturando os espaços e articulando-os com novos volumes, de forma a constituir um 
todo coerente capaz de constituir também uma referência urbana.

 

i) Experiência Percetiva

A Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga assume uma presença urbana singular, 
anunciada desde logo na aproximação ao lote, feita por qualquer uma das vias que o ladeiam, 
a este ou a oeste, vias que resultam de uma bifurcação de um mesmo percurso urbano a norte 
e a sul do lote. Pela conformação topográfica do território, e posição de destaque ao longo da 
linha de festo da serra, a Escola domina a paisagem, em particular a este, oeste e sul do lote, 
zonas em que a cota baixa significativamente. 

A chegada a sul é dominada por um elemento vertical, cuja função de ligação de estruturas 
circulatórias e de albergar campos de jogos é secundária. Este é para já um elemento indecifrável, 
cuja enorme treliça metálica que suporta uma (quase) cega parede de betão prende a atenção. 
Torna-se percetível que este é parte de uma composição mais alargada, da qual fazem parte um 
campo de jogos e um pavilhão desportivo. Só um olhar mais demorado pode dar a entender 
a existência de percursos que dão acesso a uma cota muito mais alta e que há mais para além 
do que nos é para já oferecido.

Toda a frente urbana a este é dominada pela Escola, ainda que a sua leitura não seja integral, mas 
antes pontual, quando as diferenças topográficas permitem leitura visual e, principalmente, 
quando a Escola se dá a conhecer ao espaço da cidade. O conjunto de muros, bem como as 
duas entradas para o recinto, redefinem o espaço urbano. Já a oeste, a leitura do edificado é 
muito mais clara. Numa zona em que não existe mais construções, a via urbana intermedeia 
o extenso e verde vale e a Escola, aqui definida pela enorme plasticidade volumétrica da 
composição.

figs. 256 - 262  
Presença urbana da Escola: 

alternância entre momentos  de 
maior anonimato e de definição  

da sua singularidade.
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Na chegada a norte, a leitura da Escola não é tão imediata. Num primeiro momento, tapado 
por um pequeno conjunto edificado a uma cota mais alta, composto por habitações, só 
percorrendo parte do percurso urbano se começa a vislumbrar a Escola. 

A entrada principal da Escola, na frente a oeste do lote, oferece uma enorme permeabilidade 
visual e anuncia a multiplicidade de momentos espaciais que vai caracterizar a experiência 
deste lugar. A fragmentação dos diferentes espaços e multiplicidade de caminhos que é 
anunciada convida à tomada de decisões.

Desde logo, a opção pode ser percorrer o corredor que, transversalmente ao eixo estrutural 
da composição, faz uma divisão entre um conjunto de corpos que mantêm a estrutura 
dos pavilhões 3x3 e o novo corpo em forma de “U” que se desenvolve na cota mais alta da 
composição. É possível aceder à plataforma onde este corpo está implantado em três pontos, 
marcados por três escadas completamente diferentes e indutoras de experiências totalmente 
distintas. Este novo corpo é marcado por um pátio central, para o qual todas as salas se voltam, 
bem como pelos espaços cobertos de encontro que se encontram nas rótulas de articulação 
das três alas. 

A plataforma onde se desenvolvem os espaços de recreio estende-se para norte, onde há um 
extenso jardim e um campo de jogos, e para sul, por cima de um novo corpo que abraça os 
volumes 3x3. Aqui são definidos percursos e espaços de recreio que dominam a paisagem 
natural do vale.

O conjunto que herda a estrutura pavilhonar replica, no confronto com os novos corpos, 
o pátio preexistente. Multiplicam-se assim os pátios quadrangulares, diferentes entre si 
pelas particularidades do tratamento topográfico, dos percursos, que são feitos muitas vezes 
por elementos isolados, entre pisos e meios pisos, bem como pela morfologia do edificado 
envolvente. Ainda que seja percetível a preexistência, a identificação cromática com o 
conjunto, o uso de materiais e técnicas construtivas transversal a todo o conjunto, bem como 
a alteração de alguns vãos (aqueles que definem as entradas de cada corpo), fazem com que a 
identidade do espaço tenha sido completamente alterada. 

A grande extensão do lote permite que a inventividade na conformação de novos e diferentes 
espaços tenha sido estendida até às periferias do lote, condição para a qual contribuem 
decisivamente os elementos naturais e os acidentes topográficos do lote, para além da 
liberdade plástica da conformação dos novos volumes, articulados com rampas, escadas, 
pátios e varandas.

Nos limites a sul da composição pavilhonar são oferecidos vários pontos de contemplação 
da paisagem, a partir dos quais o contacto com natureza do vale é privilegiado. Daqui são 
lançados dois percursos, um mais extenso e sinuoso, composto por um conjunto de rampas 
que vão dar ao campo de jogos, e outro mais direto, feito a partir do volume vertical que, à 

fig. 267
Entrada de Escola.

figs. 263 - 266, 268, 269
Liberdade formal e compositiva 

no conjunto edificado a norte.
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chegada à Escola, nos tinha prendido a atenção. Os campos de jogos aqui articulados – um 
a céu aberto, mas tapado por muros, e outro entre lajes, mas totalmente aberto à paisagem 
envolvente – concedem experiências totalmente distintas, mas igualmente significantes. 
No final dos percursos, à cota mais baixa, já longe do resto dos volumes, a inventividade 
compositiva faz-se sentir na articulação do pavilhão preexistente com o novo volume dos 
balneários e com o campo de jogos.

Também no interior dos espaços há uma grande pluralidade de momentos especiais. Nos 
edifícios preexistentes, a organização é dominada pela escada central, que assume aqui uma 
imagem refrescada, distinta da preexistência, enquanto que nos novos corpos a distribuição 
é feita ao longo de corredores, geralmente voltados apenas para um lado e articulados por 
escadas, pátios ou diferentes pontos de entrada.

O complexo jogo plástico do qual resultou esta composição, na articulação dos vários volumes 
a diferentes cotas, não permite a assimilação dos espaços da Escola de uma assentada, nem 
tampouco oferece ao transeunte um percurso direto e objetivo, mas antes um sem número de 
opções e de situações espaciais distintas. Ao complexo jogo de volumes acresce o jogo de luz. 
Para além da composição dos vários volumes, a luz é filtrada pelos recortes nas lajes e paredes e 
pelo uso de materiais refletores ou não totalmente opacos, o que faz enriquecer a experiência 
de cada espaço, que é, assim, única a cada momento.

Trata-se, desta forma, de uma obra que desperta todos os nossos sentidos para a experiência 
total de cada espaço. A complexidade da composição faz com que cada momento, único no 
tempo e nas circunstâncias que levam cada indivíduo ou grupo de indivíduos a lá estar, usar 
ou simplesmente experienciar o espaço, seja diferente e igualmente significante na definição 
de uma memória, do espaço e do momento.

ii) Estratégia de Intervenção

“O projecto reconstrói a relação entre a Escola e o Território, sublimando a sua natural condição 
de domínio da paisagem. Propusemos a fusão entre Natureza e Arquitectura. O principal desafio 
da nova Escola é encontrar o equilíbrio e a união entre o ensino formal da sala de aula e os espaços 
exteriores de liberdade.” 457

A intervenção da Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga, a cargo de uma equipa de 

457 DOMINGOS, Pedro - Memória Descritiva Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga, p. 1.
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projeto liderada pelo arquiteto Pedro Domingos 458, tem como pano de fundo a ambição 
de articulação entre o edifício escolar, e, portanto, a instituição da Escola, com a paisagem 
dominada pelo território natural, sem grande intervenção humana. 

A proposta de organização da Escola parte da estrutura preexistente dos quatro edifícios da 
tipologia 3x3, optando por instalar parte significativa do programa de salas de aula nesses 
corpos, e densificando o número e espaços de ensino nesta zona central da Escola, “libertando 
para Sul e para Norte dois espaços exteriores, de generosas dimensões e expostos ao vale, para um 
uso mais livre” 459. 

A nova estrutura em forma de “L”, que abraça esta preexistência, e que, com esta, define 
um conjunto mais alargado de pátios, amplia o número de salas de aula, recebe o programa 
administrativo e de serviços, bem como os espaços comuns, como o auditório, a cantina e 
a biblioteca, para além de receber a entrada principal da Escola no vértice de articulação do 
corpo em forma de “L”.

Já o espaço que era ocupado pelos edifícios que compunham a antiga Escola Básica (que 
foram demolidos) recebeu um corpo em “U”, que mantém o programa de salas de aula, e que 
é estruturado por um amplo pátio voltado para sul, “funcionando como uma acrópole que olha 
e domina o Território” 460. 

Esta disposição estrutural do programa configura uma resposta ao “principal desafio da nova 
Escola” 461, que, de acordo com o arquiteto, foi “encontrar o equilíbrio e a união entre o ensino 
formal da sala aula e os espaços exteriores de liberdade” 461.

A ligação das “valências escolares implantadas nas três plataformas desniveladas” 462 é feita por 
dois percursos: “um mais artificial e pragmático, com orientação Norte/Sul, que relaciona de 
forma inclusiva as três plataformas (Escola Básica, Escola Secundária e Complexo Desportivo), 
e outro mais natural e adoçado à topografia. Estes dois percursos começam e acabam juntos, 
existindo pontos de conexão ao longo da sua extensão” 462.

O sistema de percursos é complementado, na zona dos edifícios pavilhonares, por um 
conjunto de passadiços metálicos que ligam as várias entradas dos edifícios, à cota do mais 
elevado dos dois pisos que os compõem. Defende Pedro Domingos que “esta estrutura 
suspensa sobre o território distende a cota da entrada e conecta os diferentes blocos, criando um 
complexo sistema de relações entre os diferentes pisos e pátios da Escola.” 463.

458 Pedro Domingos é arquiteto, formado na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. 
Desenvolve, desde 2002, atividade em atelier próprio, depois de ter colaborado com o arquiteto João Luís 
Carrilho da Graça e de ter tido um atelier com a arquiteta Inês Lobo. Venceu, com o projeto de intervenção 
na Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga, o prémio de arquitetura ibérico Fomento de las Artes y del 
Diseño (FAD) em 2013.

459 DOMINGOS, Pedro - Memória Descritiva Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga, p. 1.
460 Ibidem.
461 Ibidem.
462 Ibidem.
463 Ibidem.
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A análise do projeto de intervenção denota uma clara vontade de romper com a preexistência. 
Sem que fosse possível identificar grande valor patrimonial e expressivo no conjunto das 
antigas escolas, a posição assumida pela equipa de projeto foi de clara procura de uma nova 
identidade, capaz de referenciar a instituição e o edificado no universo urbano e social de 
Sever do Vouga. Se, por um lado, a procura pelo espaço natural denota a preocupação em 
estabelecer contacto com o vale, que constitui o maior património da cidade, a afirmação do 
edifício no espaço urbano faz antever que, numa zona da cidade ainda à espera de grandes 
desenvolvimentos urbanísticos, este edifício poderá constituir um polo de urbanidade para as 
futuras alterações que o tecido possa vir a sofrer.

Desta forma, ainda que esteja implantada numa frágil circunstância urbana, com esta 
intervenção, a Escola poderá vir a assumir um papel semelhante àquele que historicamente era 
assumido pelos liceus portugueses, agora com uma linguagem arquitetónica contemporânea, 
em concordância com a que tem vindo a ser praticada pelas mais recentes gerações de 
arquitetos portugueses.

Da mesma forma que, do ponto de vista da ambição de recentramento da Escola no espaço 
urbano e na esfera pública (ainda que à espera de algo maior), esta intervenção é bem-sucedida, 
também a melhoria da atratividade dos espaços interiores e das condições infraestruturais e de 
conforto são também êxitos desta reabilitação.

iii) Espaço Identitário e de Representação Social

A circulação entre os diversos espaços que compõem a Escola faz-se de uma forma fluída, entre 
caminhos de maior aperto e pátios de maior desafogo circulatório. A existência de inúmeros 
espaços que convidam a parar favorece a possibilidade de existência de encontros entre alunos 
e professores, estimulando o fortalecimento de laços sociais. A continuidade destas práticas 
faz fortalecer as interações da esfera pública, que se transporta para lá das fronteiras do espaço 
escolar, contribuindo para os laços comunitários da cidade.

A variedade de espaços deste edifício escolar, criada pelas diferenças da morfologia dos 
volumes e da topografia que os definem, é indutora de diferentes sensações espaciais, do 
que resulta que a Escola assuma uma qualidade semelhante à do espaço urbano, com uma 
diversidade que está, até hoje, em falta na malha da cidade. Esta consideração permite 
extrapolar a importância que estes espaços têm na formulação da identidade da instituição 
para a relevância que assume na conformação da identidade da cidade, assim como permite 
reafirmar o protagonismo que a Escola assume no tecido urbano. Ainda que se trate de um 

figs. 284 - 290  
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programa que, por natureza, tem que ser totalmente fechado ao restante espaço da cidade, 
esta condição é reforçada pela existência de cinco pontos de entrada no recinto.

A identidade da Escola é reafirmada a cada volume cuja singularidade faz prender a atenção. 
A instituição vai-se definindo, assim, como elemento essencial da teia urbana e da vida da 
comunidade, tanto das pessoas que nela passam grande parte dos seus dias, como daquelas 
que não tem uma relação diária com a Escola. Neste sentido, o edifício escolar não é apenas o 
espaço da instituição, mas define-se também como um elemento do espaço comum, capaz de 
afetar o dia-a-dia da comunidade e de condicionar o redesenho do espaço público e urbano.

Na mesma extensão em que o processo de definição da identidade do tecido urbano se enraíza, 
e pelos mesmos mecanismos formais, também a identidade da instituição escolar é totalmente 
renovada e afirmada. Os espaços da Escola são agora de ação e representação das práticas 
sociais. A enorme variedade de caminhos que cruzam os diferentes espaços de encontro e de 
permanência, possibilitam que neles se estendam um sem número de atividades e interações 
sociais, entre os mais variados agentes da comunidade.

A atratividade dos espaços, o conforto que lhes foi concedido, e a renovação dos espaços 
sociais, em particular da biblioteca, cuja importância no espaço escolar e extraescolar foi, no 
enquadramento deste Programa, exaltada, dignificam a Escola e fazem dela uma referência no 
universo social e cultural de Sever do Vouga. 

O sucesso desta intervenção na satisfação dos objetivos programáticos do PMEES, assim como 
o reconhecimento das valências expressivas do conjunto edificado, fazem com que esta Escola 
contribua também para a redefinição da identidade da escola portuguesa, afirmando a sua 
contemporaneidade e projetando-a no futuro, num quadro de concordância com as melhores 
práticas arquitetónicas que tem vindo a ser fomentadas pela prática arquitetónica nacional.

iv) Expressão Arquitetónica

“É importante que a escola tenha uma assinatura, uma imagem própria, identitária, que lhe confira 
uma presença única na paisagem. A identidade arquitetónica do edifício contribui para a construção 
do espírito e da autoestima da população escolar e tende a fortalecer a ligação escola-comunidade. A 
ligação com a zona ou bairro estimula o sentido de presença à comunidade e ajuda a promover o 
orgulho dos alunos relativamente à escola” 464

A intervenção na Escola Secundária de Sever do Vouga propôs, como vimos, a transformação 
integral da imagem do edificado. A identificação da preexistência, ainda que possível pela 

464 BERNARDO, João Manuel - “Pensar a Escola do Futuro”, p. 46.
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figs. 298, 299 
Articulação de espaços de 

encontro com o sistema de 
circulação.

figs. 300, 301 
Espaços interiores - a 
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definição do novo (301).
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expressiva nas escadas.
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leitura volumétrica e de vãos, não é imediata, tal é a complexidade formal dos acréscimos, em 
particular do sistema de circulação composto pelos passadiços metálicos. A correspondência 
cromática dos volumes preexistentes e dos acréscimos, assim como a uniformização de escalas 
e, pontualmente, materiais e sistemas construtivos, contribui para uma identificação entre os 
dois momentos de construção, sem que seja, por vezes, imediata a distinção.

A afirmação material das paredes e lajes de betão e dos longos panos de vidro nos novos 
corpos contribui para a declaração da imagem contemporânea, o que constitui um objetivo 
programático das intervenções do PMEES. O transporte de sistemas técnicos, como as 
caixilharias ou os sistemas de bloqueio da luz solar para os edifícios preexistentes, permite 
a uniformização do conjunto edificado, que também é conseguido, por outro lado, pelo 
tratamento material dos interiores dos espaços de salas de aulas e circulação, idêntico em toda 
a Escola.

A grande extensão do lote onde se implanta o edificado admitiu, por outro lado, que o 
conjunto se estendesse por uma amplo território, ao longo do eixo compositivo norte-sul, por 
várias plataformas a diferentes cotas. Esta particularidade permitiu, para além da articulação 
de vários volumes com diferentes espaços exteriores, que os sistemas de circulação fossem 
explorados de uma forma singular, por meio de vários caminhos, com rampas, escadas e 
passadiços, a diferentes cotas, mecanismos que marcaram em grande medida a expressão do 
conjunto.  A composição, desta forma afetada por um conjunto de dispositivos formais, como 
muros, palas ou corrimões, que, não tendo diretamente relação com o programa funcional da 
Escola, assumem uma enorme preponderância na imagem do edificado.

Por outro lado, é por demais evidente a importância que a luz solar assume para a definição 
da expressão do edifício escolar. Filtrada, a cada momento, e a cada espaço, assume particular 
importância expressiva em volumes com elementos fisicamente demarcados, como é o caso 
do passadiço metálico, mas também como acontece em muitas das escadas que compõem o 
sistema de circulação.

Desta forma, pode concluir-se que, ainda que haja uma correspondência léxica na linguagem 
compositiva adotada por todo o conjunto, as particularidades formais e plásticas de cada 
elemento e de cada conjunto definem, em cada espaço, uma expressão e uma espacialidade 
distinta.  Ainda que a definição da imagem de cada volume edificado afirme, por um lado, a 
contemporaneidade do conjunto e, por outro, as particularidades de cada corpo, considera-se 
também que o sistema de circulação, quer seja exterior, com os vários artifícios formais que 
envolve, ou interior, com os momentos de articulação com exterior e de passagem entre pisos 
e cotas, é o elemento que mais singularidades define na expressão da Escola.
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fig. 305 
Corte longitudinal - Definição de diferentes planos de ação e interação social.

fig. 306
Alçado oeste - Definição de uma nova centralidade no espaço urbano, pela 
singularidade expressiva do conjunto.

fig. 307
Planta de coberturas - Estímulo da esfera pública pela articulação e complexidade 
dos sistemas de circulação e permanência.
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3.3.5 Contributos para a interpretação da arquitetura escolar 
portuguesa contemporânea

Da análise desenvolvida sobre cada caso de estudo, foi possível depreender que, face às 
circunstâncias bastante distintas de cada lugar de intervenção e de cada preexistência, os 
autores, aos quais foi convocado o desafio de intervenção nestas escolas, foram capazes de 
desenvolver uma enorme variedade de soluções espaciais, sob um mesmo Programa. 

Este cenário foi, antes de mais, salvaguardado pela definição de casos de estudo em realidades 
díspares, em particular quando comparamos os contextos em que estão implantadas as 
escolas Francisco de Holanda e Dr. Mário Sacramento, em tecidos urbanos francamente 
solidificados, com os contextos nos quais estão as escolas de Felgueiras e Sever do Vouga, de 
mais frágil urbanidade. 

Tal conjetura, associada ao valor patrimonial, construtivo e expressivo, dos edifícios 
preexistentes – que, como demonstrado pela análise da evolução da arquitetura escolar em 
Portugal, tem relação quase imediata com o ponto da malha urbana que ocupa -, permite, à 
partida, traçar duas realidades distintas: enquanto as escolas do primeiro grupo apresentavam 
já enorme valor identitário, as estruturas do segundo estavam órfãs de um imagem capaz de as 
projetar no espaço da cidade como ponto singular.

Foi evidenciado também, ao longo da análise, que, embora as escolas de Guimarães e Aveiro 
apresentassem um potencial expressivo maior do que as outras duas – e a este ponto, convém 
afirmar que, dadas as circunstâncias urbanas e de implantação dentro do lote, e escola de 
Guimarães tirava um proveito maior na definição da sua identidade do que a escola de 
Aveiro -, em ambas as escolas houve espaço para a afirmação de uma nova arquitetura.

Tanto na escola de Guimarães, pelo aproveitamento do menor valor patrimonial do 
volume das oficinas para a definição de uma nova volumetria capaz de afirmar uma imagem 
contemporânea, como na escola de Aveiro, beneficiando do espaço livre no lote para 
composição de novos volumes com expressões distintas, a estratégia de intervenção passa pela 
articulação dos dois momentos de construção, na clarificação de uma estrutura compositiva e 
na afirmação de uma expressão arquitetónica forte. 

Por outro lado, nas escolas de Felgueiras e Sever do Vouga, a estratégia, dada a obrigatoriedade 
de manutenção de uma grande parte da construção original, passou pelo aproveitamento da 
estrutura preexistente para a conformação de imagens totalmente distintas das anteriores. 
Também aqui, em escolas com preexistências com a mesma tipologia, cuja imagem é dominada 
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qualidade. Desta forma, para além da identidade de cada conjunto edificado e de cada 
instituição ter sido renovada, reafirmada e valorizada, também a identidade do universo 
escolar português foi renovado, pelo contributo de um Programa singular, que teve a virtude 
de reabilitar os edifícios resultantes dos vários momentos de construção escolar em Portugal. 
Com o PMEES, foi possível exaltar os valores expressivos de cada escola, para além de melhorar 
substancialmente as condições construtivas, funcionais e expressivas daquelas que resultaram 
dos planos mais indiferentes à qualidade da arquitetura e do espaço social.

Assim, conclui-se que a expressão dos edifícios aqui intervencionados, na sua larga variedade, 
assume, em cada contexto, protagonismo na afirmação da Escola no tecido urbano enquanto 
elemento central e singular no universo social e cultural da cidade, capaz de alimentar e de 
vitalizar a esfera pública.

pela estrutura dos pavilhões 3x3, é certificada a multiplicidade de soluções que foram 
desenvolvidas segundo as mesmas orientações. Este cenário decorre do protagonismo que foi 
entregue à arquitetura, condição que permitiu aos arquitetos uma grande inventividade e a 
impressão do seu cunho pessoal em cada obra.

Desta forma, independentemente da estratégia de intervenção, na satisfação dos objetivos 
programáticos do PMEES mais pragmáticos, que dizem respeito à funcionalidade dos espaços 
e ao cumprimento de requisitos infraestruturas e de conforto que permitissem assegurar o 
cumprimento de todo o currículo escolar, atestou-se também a realização dos desígnios, de 
igual importância, de reafirmação da instituição no espaço cultural e social de uma cidade, e 
de recentramento na malha urbana.

Em muitos momentos, intimamente relacionados com o espaço urbano, as intervenções 
nas quatro escolas em estudo asseguraram a criação de uma enorme variedade de espaços de 
interação e representação espacial. Esta variedade de espaços, ainda que relacionados entre 
si de diferentes modos, por relações visuais e pelas estruturas físicas de circulação, assegura 
que todos os intervenientes possam encontrar o seu lugar neste organismo de relações 
interpessoais, sem que haja a marginalização de nenhum grupo social.

O enriquecimento do espaço, com todos os mecanismos formais e expressivos que foram 
estudades, capazes de permitir a definição da identidade de cada lugar, faz com que a 
atratividade dos espaços intervencionados seja hoje muito maior. Esta maior atratividade tem 
impacto na afirmação e referenciação da instituição escolar no espaço exterior, tanto à escala 
local, como à escala da cidade, mas tem também na maior permanência da comunidade nos 
espaços do recinto escolar e no maior número de interações interpessoais que é assegurado. 
Esta circunstância faz, por um lado, com que o espaço da escola se afirme como espaço 
público, enquanto extensão do tecido urbano, assim como faz com que a esfera pública se 
fortaleça, contribuindo assim para a sobrevivência das cidades enquanto espaços de interação 
e de construção de estruturas sociais, culturais, políticas e económicas, que são, como 
mencionado, essenciais à vida humana.

As intervenções de reabilitação das escolas em estudo garantiram também a definição de uma 
imagem de uma arquitetura contemporânea, que, enquanto objetivo do Programa, permitiria 
afirmar a escola no presente e perspetivá-la no futuro. Ainda assim, este objetivo, bem-sucedido 
nestas intervenções, permitiu também que este se afirmasse como um momento singular 
na evolução da arquitetura portuguesa, garantindo espaço aos arquitetos portugueses para 
porem em prática as suas qualidades que, ainda que largamente reconhecidas, não têm tido, 
nos últimos anos, muitas oportunidades para se revelar em Portugal.

De facto, as imagens que cada uma destas obras define, únicas, não só no conjunto, mas 
também no espaço construído, permitem afirmar no espaço urbano arquiteturas de elevada 
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A abordagem desenvolvida ao tema da expressão arquitetónica, enquanto domínio de 
conformação identitária, como meio de análise da evolução da arquitetura escolar em 
Portugal, permitiu consolidar um conjunto de entendimentos referentes aos temas da imagem 
na arquitetura, da história dos edifícios escolares portugueses, bem como dos objetivos e 
resultados do Programa de reabilitação escolar recentemente preconizado pela Parque Escolar.

Ao longo da narrativa, revela-se essencial para o desenvolvimento da argumentação o 
entendimento basilar de que atividade humana constitui um processo significante, no qual 
todas as interações entre indivíduos e espaço são parte de uma contínua troca de significado 
entre significante e referente. Esta perspetiva permite sustentar que, nesta atividade de 
constante significação, há uma relação de informação e de educação entre os indivíduos e 
linguagem, que não é apenas escrita, mas composta por signos, informados por todos os nossos 
sentidos. É neste domínio, que se considera predominantemente visual, que os indivíduos se 
vão formando social e culturalmente.

Crucial para a argumentação é também o entendimento do espaço social, enquanto domínio 
que transcende o espaço público e se alastra a todos os lugares em que há interação interpessoal, 
como meio de conformação das cidades, isto é, como meio de ordenamento da vida coletiva e 
dos espaços em que se desenvolve. No enquadramento desta dissertação, articula-se o espaço 
social ao conceito de esfera pública, enquanto domínio da vida social em que, pela interação, 
se estruturam as sociedades.

Estas considerações permitiram que se traçasse uma relação estreita entre o espaço social, com 
as suas qualidades de estruturação das sociedades em processos de referenciação cultural e 
identitária, com o espaço que fisicamente o conforma. Considerando que os mecanismos de 
significação decorrem da articulação dos signos, e que se desenrolam pela ação das pessoas nos 
espaços, infere-se que a conformação do espaço, traduzida na sua expressão e, portanto, na 
imagem materializada, tem enorme influência na forma como se desenvolvem as estruturas 
sociais, culturas e identitárias.

Dentro da argumentação defendida, entende-se ainda que estes processos de significação do 
meio, de construção e representação social de identidades, está intimamente ligada à forma 
como cada um experiencia o espaço. Desta forma, considera-se que a identidade de cada 
espaço, socialmente construída, bem como a identidade das instituições ou comunidades 
a ele associadas, está dependente da experiência percetiva. O espaço construído enquanto 
extensão do nosso corpo, como é defendido, influencia e é influenciado pela nossa identidade. 
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A tomada de consciência desta realidade, já numa situação limite determinada pela 
degradação das instalações escolares que compõem a globalidade do universo, trouxe também 
o entendimento da necessidade não só de reabilitar o património, mas de mudança no 
paradigma de construção de edifícios escolares em Portugal.

A análise do PMEES permite compreender que foram criadas condições políticas e 
económicas para que se desenvolvesse uma extensa operação de alteração física e social da 
escola portuguesa, despoletada pelos objetivos de definição de uma imagem contemporânea e 
de recentramento da escola no espaço urbano e social das comunidades, assumindo-se como 
espaço de união e inclusão de todas os agentes sociais.

Sustentado numa análise de todas as intervenções em escolas que compõem o universo 
em investigação no projeto ESCOLAS: Complexidade e Interpretação, segundo o nível de 
contributo na construção ou consolidação da identidade do lugar e da comunidade, o grau de 
transformação da imagem global do edificado, e o nível de comprometimento entre as novas 
construções e a preexistência, a definição dos casos de estudo permitiu a seleção de quatro 
escolas com características formais e tipológicas distintas, em diferentes situações urbanas. 
Esta circunstância permitiu que, pela comparação, se extraísse um conjunto significativo de 
conclusões acerca dos mecanismos encontrados pelos arquitetos para a resposta aos objetivos 
programáticos.

Tendo em conta que o entendimento de cada espaço apenas é conseguido pela experiência 
percetiva, a leitura dos casos de estudo, depois de um reconhecimento geral das circunstâncias 
urbanas e sociais de ação e das características da preexistência, é despoletada por uma descrição 
da experiência que se teve no percurso dos vários espaços de cada escola. Esta análise, conjugada 
com uma descrição da ação projetual, permitiu compreender de que forma cada intervenção 
contribuiu para a sedimentação da escola no espaço social e identitário das comunidades, bem 
como o modo com que esta expressão da arquitetura conforma esta realidade.

Da análise desenvolvida foi possível perceber que a arquitetura se assumiu como orientadora 
de todas as decisões tomadas no decurso das operações de reabilitação, o que resultou na 
recuperação do protagonismo expressivo que caracterizava os liceus históricos. A possibilidade 
que foi dada aos arquitetos de, mais uma vez, contribuírem para o desenvolvimento da 
arquitetura escolar portuguesa fez com que fosse garantida a satisfação do desígnio de 
enquadramento da escola na contemporaneidade, mas também de projeção no futuro, com 
garantias de funcionamento capaz de criar condições para o sucesso escolar dos estudantes.

Percebeu-se também que o vasto leque de objetivos e restrições programáticas não resultou 
numa homogeneização das soluções, mesmo em contextos idênticos. Pelo contrário, a 
inventividade dos projetistas permitiu uma grande variedade de soluções formais, espaciais e 
expressivas, de que são espelho as escolas em estudo.

Acredita-se, por isso, que a arquitetura tem o poder de sustentar e potenciar tecidos de 
relações socioculturais, assim como tem a capacidade de introduzir mecanismos de mudança.

A assunção destas preposições, quando se considera a expressão arquitetónica como a 
materialização de todas as qualidades e constrangimentos da arquitetura – no que diz respeito 
aos domínios construtivos, infraestruturais, funcionais, formais, plásticos e compositivos, 
mas também contextuais, nas relações urbanas, sociais, culturais, económicas e políticas -, 
permite lê-la enquanto espaço identitário e de representação social. 

O reconhecimento da evolução da arquitetura escolar em Portugal, numa análise relacional 
com os contextos sociais, culturais e políticos em que o país se embrenhou ao longo deste 
período, e com a produção arquitetónica que, de um modo geral, caracterizou cada época, 
permitiu evidenciar um conjunto de características, tipológicas e singulares, definidoras da 
identidade de cada instituição, bem como do conjunto definidor do ensino público.

Atribui-se, desde logo, uma enorme importância histórica às escolas portuguesas na 
conformação dos espaços urbanos das cidades. O edifício escolar, desde a fundação dos 
primeiros liceus, afirmava-se, desta forma, como um polo indutor de urbanidade, centro de 
relacionamento e interação entre os vários agentes da comunidade. Esta circunstância, que 
pelo peso da instituição da vida social, se fazia refletir nos espaços interiores do lote escolar, 
assumia particular relevância no espaço público, dominado pela imagem da escola.

A análise desenvolvida permite constatar que, com o aumento de edifícios escolares, face às 
delicadas circunstâncias sociais, políticas e económicas em que o país tem vindo repetidamente 
a viver ao longo do século e meio em que a escola portuguesa se tem desenvolvido, a escola 
tem vindo a perder esta qualidade de espaço central na vida social. A construção de edifícios 
em zonas cada vez menos urbanizadas, com recurso a técnicas e materiais construtivos de 
menor qualidade, e, acima de tudo, em arquiteturas de carentes de qualificação, teve como 
consequência uma perda de identidade. A escola deixou de ter capacidade de se afirmar como 
centralidade, o que configura um vazio na esfera pública. Esta situação trouxe ainda um custo 
social elevado, já que não foram criadas condições para o sucesso escolar.

Por outro lado, e contribuindo para esta inversão da realidade, apercebemo-nos também que 
a arquitetura escolar portuguesa deixa progressivamente de ser um espaço de ação por parte 
do corpo, cada vez mais extenso, de profissionais qualificados com a capacidade de contribuir 
positivamente para a conformação do espaço urbano e social das cidades. Num período em 
que, finalmente desprendidos das amarras ideológicas e de estilos muitas vezes ingénuos a 
que estava ligada grande parte da produção, os arquitetos portugueses vêem a sua capacidade 
criativa ser reconhecida e louvada no panorama internacional, não deixa de ser paradoxal o 
facto de que não lhes seja dada a possibilidade de prestarem o contributo para a criação de 
uma instituição com tão grande importância social.



225224

A investigação permite compreender que, para o posicionamento do edifício escolar no 
centro da vida urbana e social, a expressão do edificado toma um papel muito significativo. 
Seja em escolas que, pela sua implantação e pelo valor das preexistências, já gozavam de algum 
protagonismo, ou em escolas totalmente isoladas e desqualificadas, as soluções, na alteração 
de parte ou do todo, visaram a definição de uma imagem forte, comprometida com a função 
social, pedagógica e integradora, da instituição escolar para com o espaço das cidades. A escola 
portuguesa retoma, desta forma, o papel de polo de urbanidade. 

Esta circunstância, bem como a definição de espaços atrativos e confortáveis, no interior das 
escolas, faz com que os laços sociais se fortaleçam, cimentando a esfera pública, os processos 
de conformação das comunidades e das identidades. O espaço das escolas volta a ser palco de 
representações sociais e identitárias.

Desta forma, a arquitetura, na resposta a um Programa para a reabilitação do edificado, 
foi capaz de desenvolver estratégias para a requalificação das estruturas sociais, culturais 
e identitárias das comunidades. Com base na análise dos casos de estudo, representativos 
do conjunto de edifícios intervencionados, conclui-se que, a expressão arquitetónica, que 
configura os espaços de ação social, assume um papel essencial na construção e na consolidação 
de identidades. 

Conclui-se, também, que o Programa e modelo de gestão desenhados pela Parque Escolar 
constituem um importante objeto de estudo para o desenho de estratégias de reabilitação 
de património semelhantes. Em Portugal, muitos outros edifícios, desde logo grande parte 
das escolas que não foram abrangidas pelo Programa, mas também inúmeras instalações 
que albergam outros serviços essenciais à vida comunitária, estão em situações idênticas, 
de desqualificação física e identitária, à espera de mudança. Tendo em conta a forma como, 
nos contextos das intervenções em estudo, foi possível, por meio da arquitetura, reabilitar o 
espaço social, este Programa, pioneiro na realidade portuguesa, deverá ser tido como modelo 
para a requalificação das cidades portuguesas.

A análise desenvolvida permitiu ainda identificar alguns traços identitários que poderão 
contribuir para a compreensão de uma ideia de arquitetura portuguesa contemporânea. 
Considera-se que o protagonismo concedido à arquitetura nestes projetos, para a coordenação 
da globalidade das questões funcionais, construtivas e infraestruturais, tornou notório um 
conjunto de características que, não só atestam a qualidade das obras e dos autores, mas 
também permitem arriscar a existência de um modo de fazer. Este, não sendo hermético nem 
reflexo de constrições formais ou expressivas, denota uma identidade que é ainda enraizada 
na história da arquitetura portuguesa, mas também altamente marcada por uma liberdade 
expressiva decorrente de um contacto, maior do que nunca, com os mais diversos contextos e 

maneiras de construir e fazer projeto.

Considera-se que, tal como aconteceu ao longo do século XX, quando a produção arquitetónica 
teve de enfrentar, quer por questões políticas e ideológicas, quer por questões económicas, 
enormes desafios, muitas vezes insuperáveis, também hoje a produção arquitetónica 
portuguesa parece estar frequentemente refém de circunstâncias alheias aos arquitetos e, em 
particular, da sensibilidade dos empreendedores imobiliários e da expressiva carga legislativa. 
Dentro deste quadro, as iniciativas públicas continuam a não ser desenvolvidas em número 
suficientemente alargado para fazer face às reais necessidades infraestruturais do país, e o 
grande número dos empreendimentos privados, por serem governados quase exclusivamente 
por restrições económicas, são muito pouco informados pelas preocupações sociais, 
expressivas e construtivas da arquitetura. A falta de educação para a arquitetura faz com que 
muitas vezes não exista um diálogo profícuo entre os diversos intervenientes, prejudicando 
a comunicação com os projetistas, circunstância que se tem vindo a repetir com particular 
incidência nos projetos de reabilitação, que, desta forma, em geral, não atingem os níveis 
de sucesso das intervenções analisadas. Acredita-se, assim, que há ainda muitas limitações 
à maturação deste modo de fazer arquitetura contemporânea. Enquanto estes processos se 
repetem, assiste-se a um empobrecimento das cidades portuguesas, em premente necessidade 
de operações comandadas por um saber construtivo comprovado pelos projetos em estudo.

Sem que tenham sido perseguidas respostas tipificadas ou imediatas, a variedade de soluções 
expressas nas escolas intervencionadas permite considerar que a arquitetura portuguesa 
contemporânea não é guiada por estereótipos formais. Considera-se que, hoje, a produção, 
talvez mais do que nunca, variada nas opções expressivas, decorre de um processo contínuo 
de estudo e referenciação que, com base nos vários saberes construtivos que marcam a história 
de Portugal e nos maiores mestres modernos e pós-modernos, é altamente influenciada pela 
crescente universalização e contacto com diferentes culturas, essencialmente europeias. Neste 
processo de estudo e de abertura ao exterior, as escolas de arquitetura desempenham um papel 
essenciais para a vitalidade da reflexão.

Para além do sucesso notório da complexa articulação de sistemas e técnicas construtivas 
com os vários sistemas infraestruturais, circunstância que faz transparecer um entendimento 
construtivo que se acredita ser característico da arquitetura portuguesa, também do ponto 
de vista dos resultados formais e expressivos, denota-se uma assinalável sensibilidade para a 
resposta às carências sociais e urbanas. Acredita-se que este sucesso na leitura e interpretação 
dos contextos físicos e das circunstâncias sociais, culturais, políticas e económicas de cada lugar, 
bem como o êxito nos contributos prestados, advêm de um conhecimento caracterizador e 
distintivo dos arquitetos portugueses, que é, em grande medida, reflexo do valor do ensino da 
arquitetura, bem como da proximidade que muitos destes autores mantêm com as escolas em 
paralelo à sua atividade profissional.
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Considera-se, desta forma, que os traços identitários que possam contribuir para a definição de 
uma ideia de arquitetura portuguesa contemporânea não têm que ver com a transversalidade 
de traços formais ou expressivos entre conjuntos, mas antes com a existência de modos de 
fazer projeto e de construir que vêm sendo desenvolvidos a partir de contributos individuais 
e que permitem uma consolidação e maturação coletiva. Nesta conjetura, a competência e 
inventividade dos autores tem reflexo num vasto conjunto expressivo, guiado por um corpo 
de inquietações semelhantes.   
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figs. 329 - 331 Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga, depois da intervenção.
Fotografias do autor. Visita feita a 10 de setembro de 2020.
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Escola Secundária Francisco de Holanda

Construção original
Local    Guimarães

Tipologia  Escola Industrial e Comercial

    Plano de construção das escolas técnicas para o ensino industrial,  
   comercial e agrícola (1947)

Autor   arquiteto António José Pedroso

Data   1960 (projeto 1956)

figs. 308, 309, 310 
Escola Secundária Francisco de 

Holanda, antes da intervenção.

308 
310

309 

Reabilitação
Autor   arquiteto José Gigante
Data   2007 - 2008

Nº de turmas  63 (1.485 alunos) 
Área do lote   12.834 m2

Área de construção  17.316 m2

Área remodelada  4.307 m2 (24,95%)
Área nova   13.009 m2 (75,1%)

Custo de obra  11.197.479,01€ (646,66 €/ m2)

figs. 311, 312, 313 
Escola Secundária Francisco de 
Holanda, depois da intervenção.

311 312
313 
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Escola Secundária de Felgueiras

Construção original
Local    Felgueiras

Tipologia  Pavilhonar 3x3

    Programa especial de execução de escolas preparatórias e   
   secundárias (1980)

Autor   arquiteta Maria do Carmo Matos (coordenação)

Data   1991

figs. 314, 315, 316 
Escola Secundária de Felgueiras, 

antes da intervenção.

314 
316

315 

Reabilitação
Autor   arquiteto Virgínio Moutinho
Data   2012 (projeto 2007 - 2008)

Nº de turmas  71 (1.590 alunos) 
Área do lote   32.573 m2

Área de construção  16.433 m2

Área remodelada  5.565 m2 (33,9%)
Área nova   10.868 m2 (66,1%)

Custo de obra  12.298.550€ (748,41 €/ m2)

figs. 317, 318, 319 
Escola Secundária de Felgueiras, 
depois da intervenção.

317 318 
319
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Escola Secundária Dr. Mário Sacramento

Construção original
Local    Aveiro

Tipologia  Escola Industrial e Comercial

    Plano de construção das escolas técnicas para o ensino industrial,  
   comercial e agrícola (1947)

Autor   arquiteto José Costa e Silva

Data   1959 (projeto 1952)

figs. 320, 321, 322 
Escola Secundária 

Dr. Mário Sacramento, antes 
da intervenção.

320 
322

321 

Reabilitação
Autor   arquiteta Inês Lobo
Data   2015 (projeto 2009 - 2010)

Nº de turmas  42 (1.020 alunos) 
Área do lote   21.672 m2

Área de construção  sem informação
Área remodelada  sem informação
Área nova   sem informação

Custo de obra  sem informação

figs. 323, 324, 325 
Escola Secundária 
Dr. Mário Sacramento, depois 
da intervenção.

323 324 
325



255254

Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga

Construção original
Local    Sever do Vouga

Tipologia  Pavilhonar 3x3

    Programa especial de execução de escolas preparatórias e   
   secundárias (1980)

Autor   arquiteta Maria do Carmo Matos (coordenação)

Data   1984

figs. 326, 327, 328 
Escola Básica e Secundária 
de Sever do Vouga, antes da 

intervenção.

326 
328

327 

Reabilitação
Autor   arquiteto Pedro Domingos
Data   2012 (projeto 2009 - 2010)

Nº de turmas  54 (1.512 alunos) 
Área do lote   35.000 m2

Área de construção  17.000 m2

Área remodelada  6.400 m2 (37,6%)
Área nova   10.600 m2 (64,4%)

Custo de obra  16.000.000€ (941,18 €/ m2)

figs. 329, 32, 325 
Escola Básica e Secundária 
de Sever do Vouga, depois da 
intervenção.

329 330
 331
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School buildings in Portugal have historically featured a performance of singular impor-

of classical values of composition, implantation quality, or a protagonist of an image in 

relation to the city, Portuguese historical lycées represent urban poles and indicate the 

place and establishment of learning and knowledge1.

As solutions based on ideals of homogeny were implemented, and especially in the 

1960s2, when a typifying strategy was used, public-schools decreased in quality. There 

was a loss of responsibility towards the urban context and, in addition, a decrease in the 

importance of the expression of school buildings. This process reached its maximum 

exponent in the eighties, with the proliferation of a standard project of pavilion schools, 

called “3x3”3.

The recent Program for Modernization of Secondary Schools, endorsed by Parque Es-

colar and incorporating the purpose of refocusing in the urban context and the attrac-

tiveness and innovation of school spaces, constitutes the challenge that calls on archi-

in a statement of a contemporary image. In this sense, the interventions are made to 

above all, the responsibility of the schools’ image at a collective social and constructed 

level in what surrounds them, rescuing values that were being weakened, extending the 

value of the architectural expression of public school. 

-

-

lar and distinctive images. Diverse in their essence, the examples summon the authors’ 

O edifício escolar em Portugal protagoniza historicamente um desempenho 

de singular importância na conformação urbana. Seja a partir da articulação 

qualidade da implantação, ou pelo protagonismo da imagem perante a ci-

dade, os liceus históricos portugueses desenham pólos urbanos e assinalam 

o lugar e o espaço de aprendizagem e do conhecimento1 . 

À medida que se foram implementando soluções assentes em ideais de nor-

malização e, sobretudo na década de sessenta2, quando se recorre a uma 

-

te-se a um esbatimento da responsabilidade para com o contexto urbano 

e, complementarmente, a uma diminuição da importância da expressão dos 

de oitenta, com a proliferação do projeto-tipo de escolas pavilhonares, de-

nominado de “3x3”3 .

promovido pela Parque Escolar e incorporando o desígnio de recentramen-

to no contexto urbano e da atratividade e inovação dos espaços escolares, 

contemporânea. Neste sentido, as intervenções obrigam-se a repensar a or-

urbano e, sobretudo, a responsabilidade da imagem das escolas perante o 

coletivo social e construído que as envolve, resgatando valores que se vinham 

EDIFÍCIO ESCOLAR e 
EXPRESSÃO ARQUITETÓNICA

SCHOOL BUILDINGS and ARCHITECTURAL EXPRESSION

ROOF MAGAZINE // Highlight 98

O sentido autoral, a partir do qual se delineia a reabilitação das escolas 

intervenção, de estratégias de composição, de códigos linguísticos, dos 

e distintivas. Diversos na sua essência, os exemplos convocam a identidade 

dos autores, evidenciando uma mais expressiva multiplicidade de soluções. 

Desde as intervenções nos edifícios que, condicionados no respeito pela 

sua expressiva caracterização de valor patrimonial, mantiveram praticamen-

te inalterada a imagem original (ES Rodrigues de Freitas, arq.º Manuel Fer-

programa a ser acomodado em edifícios construídos de raiz, adicionados 

-

integral da imagem do edifício (ES Dr. Manuel Laranjeira, arq.º Rui Lacerda).

que, no contexto desta operação de reabilitação, as escolas adquiriram uma 

paisagem urbana, quer para o interior, através da atratividade dos seus es-

paços. Nesta conjuntura, a imagem, ou expressão arquitetónica, assume um 

desempenho e responsabilidade relevante.

Texto Text: 

Photography: 

identities, highlighting a more expressive variety of solutions. Since the interventions in 

the buildings that, conditioned for its expressive characterization of patrimonial value, 

kept the original image practically unchanged (ES Rodrigues de Freitas, architect Ma-

nuel Fernandes de Sá), to those who refrain from assuming an integrative and capable 

be accommodated in buildings constructed from scratch, added to pre-existing ones, in 

the corroboration of contrasting images .

(ES Fontes Pereira de Melo, architect Ana Reboredo), until a more ambitious attitude, 

the building’s image (ES Dr. Manuel Laranjeira, architect Rui Lacerda).

These different results lead to multiple consequences in the updating and conformation 

of school buildings, being safe to say that, in the context of this rehabilitation process, 

schools have acquired a renewed and double condition, both for the exterior, through 

At this stage, the image, or architectural expression, assumes a relevant performance 

and responsibility.

1 Liceu D: Manuel II, atualmente escola secundária Rodrigues de Freitas (1918-32), e Liceu Alexandre 
Herculano (1914-31), ambos no Porto, da autoria do Arq.º Marques da Silva.
2 Estudos normalizados (1960-66), escolas pavilhonares de base liceal (1968), e de base técnica (1969).
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ABSTRACT 

La concezione di uno spazio scolastico contemporaneo non può prescindere da 
aspetti che richiedono un confronto a scale diverse, aumentando così la difficoltà 
nell’ottenere risultati sistemici e soprattutto chiari. Soddisfare al contempo i più re-
centi studi pedagogici, bisogni funzionali e aspirazioni sociali, così come la richiesta di 
adeguamento alla nuova normativa e la contrazione degli investimenti pubblici, ampli-
fica ulteriormente il livello della sfida dalla quale la politica non può esimersi. Attraver-
so gli interventi promossi dal Parque Escolar per l’adeguamento dell’edilizia scolasti-
ca in Portogallo, il contributo intende attivare riflessioni sul dialogo tra le diverse scale 
da punti di vista distinti (progettuale, educativo, sociale e impiantistico), ritenendo 
questa chiave di lettura una risposta paradigmatica e adeguata alla complessità del-
l’edilizia scolastica. 
 
The conception of the contemporary scholar space requires a whole set of aspects 
that confront opposite scales, by increasing the complexity of achieving systemic, bal-
anced and, most important, clear results. To both fulfil the most recent pedagogical 
ideals, the functional needs, the social aspirations, and the incorporation of the (new) 
legal demands, bearing in mind the public investment restraining policy, it becomes a 
challenge even bigger, from which the political responsibility cannot stand apart. So, 
through the intervention developed by Parque Escolar on the grounds of rehabilitation 
of the scholar buildings in Portugal, it’s important to comprehend the dialogue be-
tween different scales from distinct environments (programmatic, educational, social 
and infrastructural), defending this operation as a paradigmatic response to the multi-
scale complexity. 
 
 
KEYWORDS 

edilizia scolastica, rigenerazione, metodologia, complessità, multiscala 
 
school architecture, rehabilitation, methodology, complexity, multiscale
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Sin dall’inizio del 2007 in Portogallo l’inte-
resse sulle strutture scolastiche si è concentra-
to principalmente sull’espansione della rete, at-
traverso la realizzazione di soluzioni tipizzate, 
standardizzate e di massa (Heitor, 2011), con 
una politica frutto di diversi momenti di crisi che 
ha messo in evidenza il bisogno di edilizia e del 
controllo dei costi, fattori da sempre considerati 
rilevanti. In questo contesto, la pianificazione 
strategica si è rivelata inadeguata mentre le po-
litiche di prevenzione e di manutenzione sono 
risultate pressoché inesistenti, riducendosi a in-
terventi sporadici e non coordinati. Già alla fine 
del XX secolo, l’edilizia scolastica presentava 
anomalie di realizzazione, deterioramento fisico 
e obsolescenza funzionale, incidendo in modo 
rilevante sul comfort ambientale, sulle attività e 
sull’involucro (Heitor, 2008). Con l’inizio del 
nuovo millennio, la politica ha preso coscienza 
della necessità d’intervenire sull’edilizia scolasti-
ca in termini strutturali, funzionali e spaziali, 
adeguandola ai nuovi bisogni pedagogici e alle 
recenti normative, e riaffermandone il valore 
simbolico. 

Così nel 2007 il Governo portoghese ha 
varato il Programa de Modernização das Es-
colas com Ensino Secundário (PMEES)1 incen-
trato soprattutto sulla riqualificazione degli edi-
fici scolastici esistenti. È stato costituito a tal fi-
ne il Parque Escolar2 con l’obiettivo di articola-
re un Programma di lungo periodo che con-
sentisse di amministrare la gestione di tutti gli 
edifici scolastici, sia per migliorarne il profilo 
prestazionale sia per adeguarne la funzione 
degli spazi ai requisiti introdotti dalle nuove 
norme e dai modelli pedagogici più attuali (Mi-
nistério da Educação, 2006). 

La complessità multiscalare degli interventi 
rispetto alla nuova normativa scolastica ha fat-
to sì che il PMEES sia stato un’avanguardia 
nella politica di gestione di altri edifici pubblici 
in Portogallo. Secondo Anne Taylor (2000), 
nella ristrutturazione dei plessi scolastici i pro-
gettisti devono mettere a punto dei metodi 
progettuali capaci di analizzare la complessità 
dei problemi per definire linee guida piuttosto 
che concentrarsi sulle dicotomie, poiché spes-
so l’architettura si trova necessariamente a 
dialogare con più questioni antagoniste che ri-
chiedono un confronto a scale talvolta con-
traddittorie. Infatti, se l’universalità dell’essere 
Scuola impone una visione macro che mira a 
salvaguardarne l’essenza generale, la neces-
sità di attuare strategie che valorizzino temi 
specifici determina un permanente contrasto 
tra scale e interessi. 

Il presente contributo prende quindi spunto 
dagli interventi realizzati nel nord del Portogallo 
su 74 Scuole (ESCOLAS – Complexidade e In-
terpretação3) e, a partire dall’ibridazione di te-
mi diversi (progetto, pedagogia, società e im-
piantistica), avvia riflessioni sulle loro relazioni in 
termini di connessione, di contrasto o di conta-
minazione alle diverse scale di progetto. 

 
Architettura e Programma | Il PMEES, con la 
partecipazione di tutti gli attori coinvolti, ha il 
compito di strutturare il Programma d’interven-
to e di guidare con un chiaro sistema di obietti-
vi programmatici il processo di riqualificazione 
degli edifici scolastici d’istruzione secondaria. 

Un primo obiettivo del Programma, rivolto dun-
que alle strutture esistenti, prevede che le 
Scuole siano ‘riqualificate’ mantenendo circa 
l’80% della costruzione originale; pertanto, in 
nessuno dei 172 interventi realizzati l’edificio 
esistente è stato demolito. Questa scelta ha un 
importante valore pedagogico poiché, da un 
lato, mira a sensibilizzare sulle opportunità for-
nite dall’attivazione di processi di riqualificazio-
ne, anche su architetture di minor valore patri-
moniale e culturale, dall’altro, intende promuo-
vere e alimentare il dibattito sui valori della so-
stenibilità e dell’ecologia. 

Un secondo obiettivo del Programma mira 
a far sì che gli interventi tengano in debita con-
siderazione le particolarità tipologiche di cia-
scuno degli edifici scolastici. L’ambizione di ri-
dare dignità alla Scuola pubblica è facilmente 
riscontrabile nei progetti di riqualificazione degli 
edifici di maggior valore patrimoniale e storico, 
con interventi che rimodellano il tessuto urba-
no e restituiscono identità allo spazio pubblico; 
esempio ne è la Scuola Sá de Miranda (Fig. 1). 
Interessanti sono anche gli interventi sulle 
strutture di minore o scarsa qualità costruttiva 
prodotti dall’attività edilizia degli anni ’60, prive 
di qualità architettoniche e di relazioni con il 
contesto: in tal senso, la riqualificazione del 
Progetto Mercúrio4 è un esempio emblemati-
co. Stesso problema qualitativo e d’integrazio-
ne urbana è riscontrabile nelle scuole a padi-
glione realizzate nei primi anni ’805, nelle quali 
il modulo prefabbricato denominato ‘3x3’ ave-
va portato a una riduzione della complessità 
progettuale e a una conseguente diminuzione 
del numero di spazi specialistici (Parque Esco-
lar, 2012). È stato proprio in occasione della ri-
qualificazione di questa tipologia di edifici che 
è maturata la consapevolezza che l’anonimato 
e la mancanza di qualità architettonica che li 
caratterizzavano, così come l’avanzato e diffu-
so stato di degrado in cui versavano, dovesse-
ro essere risolti in favore di una migliore qualità 
prestazionale, funzionale e spaziale (Fig. 2). 

Per promuovere più efficacemente la rige-
nerazione del patrimonio scolastico, un terzo 
obiettivo prevede il riavvicinamento tra scuola e 
città, e la creazione di nuove condizioni di so-
cialità (Monteiro and Santos, 2019). Questo te-
ma assume una particolare rilevanza negli in-
terventi sugli edifici della tipologia ‘3x3’, preva-
lentemente presenti nelle periferie e al di fuori 
del tessuto urbano. In questi contesti, la ridefi-
nizione del fronte urbano assume un ruolo pre-
valente nell’intervento che, in alcuni casi, si 
estende anche all’intorno: l’intervento sulla Scuo-
la di Rio Tinto (Fig. 3) dimostra come la Scuola 
possa essere un vettore di riqualificazione, an-
che simbolica, dello spazio pubblico. 

Infine, tra gli obiettivi del Programma non 
poteva mancare la riqualificazione dell’immagi-
ne dell’Istituzione scolastica, da realizzare non 
solo attraverso un’architettura più attuale, in 
grado di riportare la Scuola a un universo d’im-
magini del contemporaneo, ma anche pro-
muovendo un’idea di Scuola del futuro. Que-
st’ambizione si traduce nell’urgente necessità 
di adeguare gli spazi scolastici e di dotarli di 
tecnologie costruttive e impiantistiche rispon-
denti agli attuali standard di comfort e rispar-
mio energetico, nonché alle sfide pedagogiche 

che la società contemporanea impone. In sin-
tesi, come riportano Heitor e Marques Pinto 
(2012), il PMEES mira a modernizzare le Scuo-
le secondarie pubbliche al fine di migliorare e 
innovare la qualità e l’uso delle strutture didatti-
che, per dare attuazione all’agenda educativa 
del nuovo millennio ma anche per valorizzare la 
Scuole come ‘centro della comunità’. 

In relazione agli obiettivi dichiarati è quindi 
da leggersi l’importanza di questo articolato 
Programma che si conferma essere un potente 
strumento metodologico in grado di recepire le 
istanze di adeguamento e guidare le strategie 
di gestione degli edifici pubblici. In effetti, la sua 
essenza strutturata e sistemica, così come la 
sua visione d’insieme, lo hanno reso paradig-
matico nel contesto nazionale, attivando un pro-
cesso collaborativo di progettazione che acqui-
sta un carattere esemplare e contribuisce alla 
promozione di buone pratiche d’intervento ne-
gli edifici scolastici (Heitor, 2009); non a caso gli 
esperti dell’OCSE hanno elogiato la qualità del-
l’esperienza portoghese sottolineando come ri-
fletta e superi le migliori pratiche internazionali 
(Almeida et alii, 2009). Il Programma si comple-
ta poi con altri obiettivi di natura pedagogica. 
 
Architettura e Pedagogia | I più recenti studi 
sul rapporto tra architettura e pedagogia con-
cordano nell’affermare che l’ambiente scolasti-
co ha un ruolo significativo nel processo d’in-
segnamento e di apprendimento. L’edificio sco-
lastico è molto più che un semplice contenito-
re: insieme al corpo insegnante, agli studenti e 
ai loro familiari, esso realizza un vero sistema 
d’interazione, un ordine complesso su cui l’am-
biente fisico interagisce con fattori pedagogici, 
socio-culturali, curriculari, motivazionali e so-
cio-economici (Ladiana and Lopes, 2018). Alla 
luce di ciò, appare evidente che all’architettura 
è delegata la responsabilità di creare quelle 
condizioni di benessere spaziali e fruitive che 
favoriscono lo sviluppo del processo di ap-
prendimento. In tal senso, il Programma pre-
vede una significativa riorganizzazione spazia-
le e funzionale che si traduce in un’inevitabile 
ristrutturazione degli ambienti (Fig. 4) nel ri-
spetto delle nuove gerarchie richieste dal mo-
dello concettuale promosso (Fig. 5) e dell’esi-
genza d’integrare modalità di apprendimento 
convenzionali con pratiche pedagogiche ba-
sate su attività di gruppo, esplorative e speri-
mentali (Heitor, 2011). Il modello concettuale 
si basa su tre principi fondamentali: articolare 
ambienti funzionali diversi (didattici e non); as-
sicurare le condizioni per una loro funzionalità 
integrata; aprire alcuni ambienti e funzioni al-
l’uso esterno (Heitor, 2011). 

Oltre alla presenza di ambienti riservati alla 
didattica ‘tradizionale’ (le aule), basandosi sui 
principi pedagogici di Maria Montessori6, sui ri-
sultati delle esperienze maturate sul metodo 
Montessori7 e sulle soluzioni spaziali proposte 
da Herman Hertzberger8, il Programma preve-
de che le aree di circolazione (il connettivo) 
presentino un certo grado di flessibilità d’uso in 
cui attivare modalità di apprendimento più infor-
mali in grado di attirare l’interesse degli utenti. 
Nella convinzione che la qualità di un ambiente 
e l’organizzazione flessibile del suo spazio rie-
scano, nel processo pedagogico, a stimolare 
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l’impegno, si sono incoraggiati studenti e inse-
gnanti a rimanere più a lungo a scuola e a par-
tecipare ad attività che contribuiscano a pro-
muovere una cultura dell’apprendimento (Hei-
tor, 2008). 

In questa prospettiva, il modello del ‘lear-
ning street’, che in alcuni progetti ha assunto 
configurazioni spaziali diverse – ad esempio il 
senso della piazza nel caso della Scuola di Rio 
Tinto (Fig. 6) – è stato determinante per la 
strategia di riqualificazione degli edifici, soprat-
tutto in scuole a padiglione come quella di Ca-
nelas (Fig. 7) che valorizza l’integrazione del 
nuovo spazio poiché, da un lato evita la di-
spersione degli utenti, dall’altro supera la mera 
funzione di spazio per la distribuzione. In altre 
tipologie edilizie è stato possibile creare dei 
‘percorsi di apprendimento’, come accade nel-

la Scuola Soares dos Reis (Fig. 8), con l’arti-
colazione di nuovi volumi e spazi di distribu-
zione esistenti. 

In aggiunta, l’accoglimento delle istanze di 
ciascuna comunità scolastica – raggiunto con 
la partecipazione della dirigenza scolastica9 al 
progetto – ha consentito di mettere in rete Isti-
tuzione e tessuto produttivo ed economico, se-
condo una strategia che valorizza l’individualità 
del progetto educativo di ciascuna Scuola e 
garantisce la spendibilità del curriculum in am-
bito nazionale. Delegando al progetto di archi-
tettura un’amplificazione della sua complessità, 
le comunità che ambiscono a scuole pensate 
per il futuro devono farsi carico di integrare gli 
obiettivi dell’educazione con quelli della proget-
tazione architettonica (Taylor, 2000). 

In questo senso, architettura e pedagogia 
dialogano in un processo di narrazioni sfaccet-
tate e multiscala. Spetta all’architettura attivare 
una riflessione sulle gerarchie di aspetti di na-
tura sociale e tecnica in grado di veicolare, at-
traverso un edificio di qualità, il messaggio che 
tutti gli individui hanno diritto a una buona istru-
zione – in un ambiente sano, confortevole, si-
curo, protetto e stimolante – capace di favorire 
l’integrazione sociale (OCSE, 2006). Natural-
mente le ambizioni del progetto pedagogico 
aspirano alla partecipazione delle componenti 
sociali supportate da un contesto di scelte po-
litiche più ampio. 

 
Architettura e Società | La Scuola ha un ruolo 
fondamentale e una grande responsabilità nel-
l’educazione e nel processo di maturazione de-
gli individui. Un progetto pedagogico di qualità 
deve adeguare il progetto formativo alla pro-
mozione del senso di comunità e al contesto 
sociale di riferimento (Fig. 9). Come spazio di 
comunità, questa ‘altra casa’ deve essere so-
stenuta da un nucleo ‘familiare’ progressiva-
mente più grande, in quantità e, in particolare, 
in pluralità, consapevole della responsabilità 
sociale che gli è propria. Se si desidera che la 
Scuola sia inclusiva è necessario ridefinire i 
Programmi per un’istruzione indirizzata a una 
cittadinanza globale, completa, libera da pre-
giudizi e che riconosca e valorizzi le differenze 
(Montoan, 2003). 

È importante riconoscere che siamo tutti 
uguali, in diritti e responsabilità, ma diversi, nel-
l’essere individui, concordando sul fatto che ci 
sono differenze e ci sono uguaglianze: ognuno 
ha il diritto di essere diverso quando l’ugua-
glianza uniforma e il diritto di essere uguale 
quando le differenze discriminano (Montoan, 
2003). La Scuola, nel suo ruolo di Istituzione 
universale, è il luogo in cui è possibile la co-
struzione della sensibilità alla responsabilità so-
ciale, alla consapevolezza e all’uguaglianza 
nella partecipazione (Fig. 10) poiché, come rile-
va l’UNESCO (1994), dovrebbe accogliere tutti 
i bambini indipendentemente dalle loro condi-
zioni fisiche, intellettuali, sociali, emotive, lingui-
stiche o di altro tipo. 

È indubbio che la Scuola, nella sua azione 
di affinamento dei programmi formativi e di 
continua attenzione alle interazioni sociali, ab-
bia avuto un ruolo determinante nel costruire il 
processo di inclusione in collaborazione con 
altre scienze, in particolare quella dell’educa-

zione e della psicologia. L’Istituzione scolasti-
ca ha dato un contributo indispensabile per 
contrastare le ingiustizie sociali incoraggiando il 
senso di complicità, corresponsabilità e consa-
pevolezza al fine di garantire una società più 
equa. Naturalmente è anche responsabilità 
della Scuola indagare sulle opzioni e garantire 
soluzioni adeguate per tutte le comunità, pro-
muovendo la consapevolezza sociale verso 
l’inclusione. 

Il progetto della Scuola, a partire dal pro-
gramma scolastico, deve dedicare una parti-
colare cura nella distribuzione degli ambienti ri-
servati all’apprendimento tradizionale, come le 
aule, e degli spazi di carattere più collettivo, 
poiché essa è soprattutto uno spazio sociale, 
un luogo di apprendimento, scambio e condi-
visione di una collettività, non solo un luogo al 
chiuso dove gli studenti imparano. In questo 
senso molti degli interventi hanno previsto l’u-
so pubblico delle palestre, delle biblioteche e 
delle sale polivalenti, e, adottando dei pro-
grammi culturali e formativi aperti sia agli stu-
denti che alla cittadinanza, hanno favorito la 
crescita intellettuale e umanistica della comu-
nità (Fig. 11). 
 
Architettura e Impianti | L’architettura scola-
stica ha accompagnato la maturazione e l’evo-
luzione del pensiero critico delle scienze peda-
gogiche. Quest’intenso dialogo ha prodotto sia 
interessanti sviluppi dal punto di vista proget-
tuale e funzionale, sia una rinnovata attenzione 
ai temi sociali. A questo si aggiunge la sfida del 
XXI secolo sulla sostenibilità ambientale. Le di-
sposizioni giuridiche entrate in vigore a seguito 
del Protocollo di Kyoto10, mutuate dalla legi-
slazione europea alla normativa portoghese tra 
il 2006 e il 2008, hanno portato a un cambia-
mento significativo nell’attuale quadro normati-
vo. La tempistica brusca e repentina con cui 
queste norme si sono dovute applicare ha por-
tato a molte difficoltà nella loro coerente artico-
lazione, a causa di fattori come la novità, l’ine-
sperienza, l’entità delle richieste e, principal-
mente, i conflitti tra i diversi corsi di studio. La 
necessaria certificazione dei sistemi di qualità 
dell’energia e dell’aria, del comportamento ter-
mico, dell’accessibilità e della sicurezza antin-
cendio, ha comportato poi inevitabili interventi 
di adeguamento e di realizzazione di nuovi im-
pianti. Il Programma si è inevitabilmente con-
frontato con un insieme di normative comples-
se ma ha risolto la complessità dell’intervento 
con soluzioni innovative proponendosi come 
modello da seguire. 

Secondo Kazimirko e Santos (2020) la nuo-
va normativa ha infatti condizionato non poco 
la caratterizzazione degli spazi imponendo l’in-
clusione di ‘accessori’ in edifici già esistenti. 
Analogamente ai temi del sociale e del peda-
gogico, quello degli impianti manifesta, nel dia-
logo tra macro e micro, la propria presenza tal-
volta con soluzioni di grande visibilità, come 
nella Scuola di Santa Maria da Feira (Fig. 12). 
In questo senso, i nuovi impianti – rete com-
plessa di attrezzature – introdotti in edifici pree-
sistenti pongono il problema dell’integrazione 
tra scale diverse, micro e macro, come nella 
Scuola Rodrigues de Freitas (Fig. 13), nella qua-
le si riesce a collocarli lungo i corridoi e a celarli 
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Fig. 1 | ‘Escola Secundária Sá de Miranda’ in Braga by 
Bernardo Távora: new building to enhance and accen-
tuate the importance of the pre exitence in the urban 
fabric (credit: A. Santos, 2012). 
 

Fig. 2 | ‘Escola Secundária de Rio Tinto’ in Gondomar: 
advanced state of degradation and lack of identity value 
(credit: R. Mealha, 2008). 
 

Fig. 3 | ‘Escola Secundária de Rio Tinto’ in Gondomar 
by Rui Mealha: school as an active part of the urban dy-
namic (credit: A. Kazimirko, 2019).

entro un trasportatore metallico, soluzione que-
sta che può essere riscontrata anche nella 
Scuola Inês de Castro (Fig. 14). Nella stessa 
Scuola le condizioni specifiche di ogni spazio 
impongono comunque via via scelte diverse, 
anche in relazione alla destinazione degli am-
bienti, aule o connettivo (Fig. 15). 

Le soluzioni progettuali non possono quindi 
essere ricondotte a una strategia tipo che im-
ponga alla macro scala di includere le neces-
sità della micro scala, poiché la condizione di 
ciascun manufatto è specifica, unica e com-
plessa. È responsabilità dell’architettura trova-
re equilibrio e coerenza, articolare le diverse 
scale e le destinazioni che caratterizzano lo 
spazio, promuovere la sua identità, non trascu-
rando l’eredità delle preesistenze, i vincoli nor-
mativi e la ‘sensibilità’ dei progettisti. Parados-
salmente, e dopo che quest’esperienza si è 
completata, sono risultati evidenti limiti e con-
traddizioni sui quali sarà necessario riflettere 
per il futuro, soprattutto in relazione al fatto che 
i dispositivi normativi della Comunità Europea, 
pensati per l’insieme degli Stati membri, sono 
stati adottati senza tenere conto della specifi-
cità del contesto climatico, sociale ed econo-
mico portoghese, condizionando non poco i 
costi dell’intervento, anche e soprattutto per gli 
adeguamenti impiantistici. 

 
Conclusioni | Dall’approccio sviluppato, è evi-
dente che la concezione, la realizzazione e l’u-
so delle architetture scolastiche realizzate nel-
l’ambito del PMEES appaiono come esempi 
paradigmatici di gestione e di confronto meto-
dologico tra scale diverse di complessità. Il 
progetto della Scuola contiene in sé un insie-
me di valenze molto diverse tra loro: il neces-
sario equilibrio tra condizioni globali d’istruzio-
ne e benessere (relative a una scala universale 
e collettiva) e problemi d’inclusione (relativi a 
una scala locale che richiede strategie specifi-
che per gruppi sociali diversi) si traduce in 
un’architettura scolastica in costante confronto 
tra scale diverse. Se nella scala macro è data 
attenzione all’impianto complessivo, alla gerar-
chia degli ambienti e al connettivo, nella picco-
la scala, invece, le specificità e le esigenze di 
ogni spazio possono essere risolte affrontando 
il tema solo da un punto di vista progettuale, 
pedagogico, sociale e impiantistico. 

I risultati raggiunti dal PMEES sono stati re-
si possibili, all’interno di un processo comples-
so, con la progettazione di un programma d’a-
zione globale e strutturando strategie in grado 
di consentire un’azione puntuale in base alle 
specificità di ciascuna scuola coinvolta. La de-
finizione di un modello concettuale poliedrico, 
con un’ampia gamma di aree disciplinari coin-
volte e una ben definita gerarchia funzionale e 
spaziale, ha favorito, nel confronto con le spe-
cifiche realtà di ciascuna comunità, risposte 
adeguate e puntuali all’interno di un processo 
partecipativo. In tal modo, l’obiettivo proget-
tuale di includere la società tutta, garantendole 
accessibilità alla grande varietà di spazi, è sta-
to tradotto in architetture specifiche per ogni 
contesto e capaci di promuovere e rafforzare i 
legami tra la Scuola e ogni rappresentante del-
la comunità. I diversi casi presentati testimo-
niano inoltre come la complessità dei requisiti 

prestazionali imposti dalla normativa sia stata 
risolta in ciascuno degli interventi attraverso un 
impegnativo esercizio metodologico di gestio-
ne del progetto. 

Lo spazio scolastico sta vivendo una serie 
di cambiamenti legati alla specificità di pro-
grammi, didattica e metodologie di insegna-
mento; è ormai dimostrata l’impossibilità di 
promuovere soluzioni progettuali standardizza-
te, in cui l’identità e le specificità sono al margi-
ne, se non escluse, dalla concezione del pro-
getto. Occorre prendere atto che, più che il ca-
rattere identitario di un ambiente, o la risposta 
a un ideale culturale e civico, le più recenti teo-
rie pedagogiche promuovono nuove dinami-
che spaziali e richiedono risposte ai bisogni fun-
zionali, trasformando l’edilizia scolastica in un 
oggetto complesso dentro una dinamica multi-
scalare. Le realizzazioni presentate mostrano 
soluzioni architettoniche fortemente contestua-
lizzate, attente al tempo stesso, soprattutto nel-

la progettazione delle facciate, all’identità del-
l’edificio scolastico. La scala delle individualità 
è la protagonista di un processo in cui la me-
moria del passato e le aspirazioni per il futuro 
cercano, attraverso l’architettura, un equilibrio 
formale e funzionale, senza che l’universalità 
dell’‘essere scuola’ venga alienata. 

Infine, è da rilevare come l’esperienza por-
toghese, sulla scorta dei risultati positivi con-
seguiti, abbia contribuito al dibattito interna-
zionale sul tema della rigenerazione del patri-
monio edilizio scolastico e possa suggerire in-
dicazioni metodologiche da impiegare in altri 
Programmi funzionali che interessano la ri-
qualificazione dell’esistente. 

 
 
 

Up to the beginning of 2007, «[…] in Portugal, 
the great effort […] regarding school infrastruc-
tures was mainly concentrated on the network 
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Figg. 4, 5 | Representative schemes of the PMEES: Conceptual Model and Hierarchical Functional Levels, adapted 
from the original (credits: Parque Escolar, E.P.E., 2007). 
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Miranda (Fig. 1), but also in the re-qualifica-
tions of the typified structures that, since the 
decade of 60s, with the Project Mercúrio4, 
have been, gradually, alienating architectural 
quality, due to poor constructive quality and 
total disengagement with the contexts. These 
questions are particularly relevant in the con-
text of the pavilion typology schools developed 
in the early 80s5. This project, named ‘3x3’, 
aimed mainly to resort to industrialized con-
struction; in order to avoid situations of disrup-
tion, the programmatic complexity presented 
in previous projects is abbreviated, witnessing 
a reduction of specialized spaces (Parque Es-
colar, 2012). In fact, it was in these buildings 
that the challenge of reversing the reality of 
anonymity, and the lack of architectural identi-
ty, grew, since these were the ones in a more 
advanced state of degradation (Fig. 2). 

Thirdly, the aim was to promote a rapproche-
ment between the school and the city, as a 
strategy to rehabilitate the school patrimony, 
assuring its social condition (Santos and Mon-
teiro, 2019). This theme also assumes particu-
lar relevance in interventions in buildings of the 
‘3x3’ typology, since these schools are mainly 
apart from the urban fabric. In this conjecture, 
it was justified particular attention to redefining 
urban front, architectural images, and, in some 
cases, to extend the intervention to the urban 
surroundings, so that the school can define it-
self as an active part in the physical and sym-
bolical organization of a public whole, as it 
happens in the intervention in the School of 
Rio Tinto (Fig. 3). 

Fourthly, it represents a programmatic am-
bition the requalification of the Institution image 
through a contemporary architecture, capable 
of framing the school in a current imagery uni-
verse, but also to envision the schools in the fu-
ture. This ambition articulates itself with the ur-
gent need to provide school spaces with con-
structive and infrastructural technologies corre-
sponding to the current standards of comfort 
and energy expenditure, as well as to the real 
pedagogical challenges that currently arise. The 
program «[…] aims to modernise public-sec-

ondary schools in order to improve and mod-
ernise the quality and usefulness of teaching 
and learning facilities to accommodate the 21st 
century educational agenda, as well as to re-
store the schools as centres of the community» 
(Heitor and Marques Pinto, 2012, p. 8018:5). 

In this context, the unprecedented condi-
tion of this Program is confirmed, establishing 
itself as a methodological instrument capable 
of undergoing adaptations and influence the 
construction of management strategies of pub-
lic buildings. In fact, its structured and systemic 
essence, as well as its view of an ensemble, 
made it paradigmatic in the national context 
«[…] by assuming a collaborative way of pro-
jecting, […] these interventions assume an ex-
emplary character contributing to the promotion 
of good intervention practices in school build-
ings» (Heitor, 2009, p. 21), not being by chance 
that the OECD experts affirmed the qualities of 
the Portuguese experience, pointing out that 
«[…] reflects or exceeds the best international 
practices […]» (Almeida et alii, 2009, p. 8). The 
Program complements itself integrating peda-
gogical ambitions. 
 
Architecture and Pedagogy | The most re-
cent reflections about the interaction between 
architecture and pedagogy are unanimous on 
affirming the significative impact that the school 
environment has in the teaching-learning pro-
cess. The school building is a lot more than a 
simple container: along with the teacher’s 
body, with the students and their familiar con-
texts, it performs a true interaction system; a 
complex system on which the physical envi-
ronment interacts with pedagogical, sociocul-
tural, curricular, motivational and socio-economi-
cal factors (Ladiana and Lopes, 2018). In fact, 
it sits on the architecture the responsibility to 
create conditions of well-being for all uses, and 
spaces capable of motivating the development 
of the learning process. 

Firstly, it is envisioned a significant spatial 
and functional reorganization that, hierarchical-
ly, imposes on spaces the inevitability of re-
structuration in face of the promoted Concep-

tual Model (Fig. 4) and the Hierarchical Func-
tional Levels (Fig. 5). It is advocated the com-
plementarity between conventional learning 
means and pedagogical practices based on 
«[…] activities of collaborative, exploratory and 
experimental nature» (Heitor, 2011, p. 13). The 
conceptual model «[…] is based on three main 
basic principles: the articulation between differ-
ent function sectors (academic and non-aca-
demic); the guarantee of conditions for their in-
tegrated functionality; and the possibility of 
opening some sectors to outside usage» (Hei-
tor, 2011, p. 15). Although the existence of a 
special nucleus for the fulfilment of the tradi-
tional curriculum is safeguarded, these should 
be in constant dialogue with the informal learn-
ing spaces, that are envisioned as attractive 
and flexible. 

Secondly, motivated by the pedagogical 
ideals of Maria Montessori6, by the results of the 
experiences on the Montessori method7, and 
by the spatial solutions proposed by Herman 
Hertzberger8, the Program aims to diversify the 
activities and the programmatic valences, fo-
cusing especially on the transformation of the 
structural circulation spaces, in order to en-
courage less formal teaching processes. With 
the belief that the environment and the organi-
zation of spaces have an impact on the com-
mitment on the pedagogical process, the cre-
ation of more flexible moments was sought, 
«[…] encouraging students and teachers to 
stay longer at school and to participate in ac-
tivities that contribute to foster a learning cul-
ture» (Heitor, 2008, p. 2). 

In this perspective, the ideal of learning street 
– that in some solutions assumed different con-
figurations – for example, the sense of square 
in the School of Rio Tinto (Fig. 6), stood out in 
the strategy of transformation of the intervened 
buildings, being absolutely intelligible on inter-
ventions on pavilion typology buildings, as the 
School of Canelas (Fig. 7), amplifying the inten-
tion of integrating a new space capable of group-
ing the dispersion of spaces, but mainly of over-
come its mere condition of circulation. In build-
ings of other typologies, with the articulation of 

Fig. 7 | ‘Escola Secundária de Canelas’ in Vila Nova de Gaia by André Santos: learning street as a connection device between pre-existing modular buildings (credit: F. Mendonça, 2019). 
 

Fig. 8 | ‘Escola Secundária e Artística de Soares dos Reis’ in Porto by Carlos Prata: learning street as a reconfiguration spatial defice on pre-existing building (credit: A. Santos, 2008).
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expansion, through the application of typified 
solutions of standardized and mass construc-
tion» (Heitor, 2011, p. 11). This strategy, prey 
of different moments of crisis, showed the ur-
gency of constructing and costs control, fac-
tors that, consequently, had always taken the 
leading role. In this circumstance, strategic 
planning turned out sporadic, and the per-
spective of prevention and maintenance were 
nonexistent, culminating in erratic and uncoor-
dinated repairing actions. In this context, in the 
late 20th century, «[…] overall, the facilities suf-
fer from construction anomalies, physical dete-
rioration and functional obsolescence that af-
fect their environmental comfort, usefulness, 
and image» (Heitor, 2008, p. 1). During the turn 
of the twenty-first century, political awareness 

was raised for the need to constructively, spa-
tially, and functionally rearrange the school build-
ing, in order to simultaneously adapt it to the 
pedagogical needs and recent legal determi-
nations and to reaffirm its symbolic value. 

In this scenario, the Programa de Moderni-
zação das Escolas com Ensino Secundário 
(PMEES)1 was created focusing on the rehabil-
itation of the pre-existing school buildings in 
Portugal. The public entity Parque Escolar2 de-
veloped this Program in order to administer the 
management of all buildings, by structuring the 
investments and priorities in phased interven-
tions over a long period. The change of atti-
tude in what concerns school management 
has determined the demand for a solution that, 
overall, in a comprehensive and systematic way, 

should allow to reverse the deteriorating pro-
cess of high school establishments to achieve, 
on the one hand, an effective school building 
rehabilitation, and, on the other hand, promote 
its modernization by reference to the require-
ments triggered by the new standards and ped-
agogical models, specifically in conception and 
arrangement of spaces and facilities (Ministério 
da Educação, 2006). 

This intervention was a pioneer in what 
concerns the management of public buildings 
in Portugal, resulting in multiple outcomes, con-
sequences, and readings, from which stands 
out the complexity of the school organism, as 
well as the inevitable dialogue of scales implied. 
«In restructuring learning environments, plan-
ners need to develop methods for identifying 
complex issues and must use design process-
es to synthesize approaches rather than focus-
ing on dichotomies» (Taylor, 2000). Indeed, ar-
chitecture necessarily dialogues with two an-
tagonistic dimensions that confront each other 
on scales that are sometimes contradictory. 
If the universality of the ‘being’ School impos-
es a collective scale, that aims to defend over-
all conditions, the need to include and incor-
porate strategies attending individualities con-
vene a permanent contrast between scales 
and interests. 

From the summoning of different themes 
(program, pedagogy, society, and infrastructure), 
an approach guided by the evidence of this ar-
ticulation, or contrast, between scales, here 
mutually contaminated, will be developed. This 
paper is embedded in the context of an investi-
gation project, that focuses on the study and 
debate of school buildings, from a universe of 
74 schools in the north of Portugal, named ES-
COLAS – Complexidade e Interpretação.3 
 
Architecture and Program | Integrating oper-
atively the participation of the most varied in-
tervenient agents, the PMEES assumes the re-
sponsibility to outline the construction of an ar-
chitectonic Program, guider of the rehabilita-
tion process of school buildings with secondary 
education, with a group of programmatic ob-
jectives. Firstly, the intervention context is limit-
ed and characterized by an attitude of rehabili-
tation. The Program determines that the pre-
existing schools are rehabilitated and modern-
ized maintaining about 80% of the original 
construction (Monteiro and Santos, 2020). In 
this sense, none of the 172 Schools that have 
already been intervened materializes buildings 
built from scratch. This circumstance promot-
ed a double pedagogical condition. On one 
hand, in raising awareness of the opportunity 
to resort to rehabilitation processes, even be-
fore architectures of less patrimonial and cul-
tural value, and, on the other hand, in contribut-
ing to a discussion about the values of sustain-
ability and ecology. 

Secondly, the interventions are character-
ized by the typological particularities of each of 
the intervened structures. The ambition to re-
dignify the public school is easily recognized in 
the interventions on schools of a greater patri-
monial and historical value, with enormous 
contributions in shaping the urban fabric and 
identity, as is exemplified by the School Sá de 

Fig. 6 | ‘Escola Secundária de Rio Tinto’ in Gondomar by Rui Mealha: learning street as a ‘square’ (credit: A. Santos, 2011).
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school’s educational project, without compro-
mising the universality of the national curricu-
lum. Imputing to the architectural program an 
amplification of its complexity, «[…] communi-
ties seeking to design schools for the future 
must think in an integrated manner to join the 
goals of education to those of architectural de-
sign» (Taylor, 2000). 

In this sense, architecture and pedagogy 
are integrated into a process of multifaceted 

and multiscale narratives. It is up to architec-
ture to carry out a hierarchical reflection of a 
social and technical nature that, through a 
good building, transmits that «[…] all individ-
uals have the right to a quality educational fa-
cility […] that encourages social participation, 
providing a healthy, comfortable, safe, se-
cure and inspirational setting for its occu-
pants» (OECD, 2006, p. 18). Naturally, the ped-
agogical ambitions are committed with vectors 
of social nature, a context that supports and 
frames them. 
 
Architecture and Society | The school bears 
an endless commitment and responsibility in 
the education, formation, and socialization of 
individuals, which only results in quality when 
extrapolates a pedagogical ritual based on 
curricular content and is based on the com-
panionship bond between students and their 
different realities (Fig. 9). This space of com-
munion, understood as ‘one more home’, 
must be sustained on a ‘family’ core progres-
sively larger, in quantity and, in particular, in 
plurality, aware of the social responsibility duty. 
If we want the school to be inclusive, it is ur-
gent that its plans are redefined for an educa-
tion guided to a global, complete citizenship, 
free of prejudice and that recognizes and val-
ues differences (Montoan, 2003). 

It is important to recognize that we are all 
equal, in rights and responsibilities, but differ-
ent, in being, agreeing that there are differ-
ences and there are equalities we must have 
the right to be different when equality de-char-
acterizes us and the right to be equal when dif-
ferences give us a sense of inferiority (Mon-
toan, 2003). It is this awareness that creates 
space for social responsibility, for equality in 
participation, collective and inexhaustible, so 
that the understanding that the school is the 
most representative equipment of the universal 
scale is clarified (Fig. 10); «[…] schools should 
accommodate all children regardless of their 
physical, intellectual, social, emotional, linguis-
tic or other conditions» (UNESCO, 1994, p. 6). 

It is undeniable that the school proclaims 
an evolutive social history in the process of in-
clusion that gradually has been accomplished 
in association with a vast number of sciences, 
in particular, the one of education and psy-
chology, in its mission to improve curricular 
practices and social interactions. This process 
includes incalculable participations that seek to 
encourage the sense of complicity, co-respon-
sibility, and awareness by the school regarding 
the disparities, sharpening its conscience to 
ensure a more universal society. Naturally, it is 
also the school’s responsibility to investigate 
options and ensure solutions that cover all 
communities, promoting social awareness, to-
wards absolute inclusion. 

In this commitment, the organization of the 
entire school program must promote a particu-
lar care in the distribution of the most intimate 
environments, such as the classrooms and 
spaces of a more collective character. This 
breaks the idea that only students learn and 
that it is only possible in the classroom, when in 
truth the school must provide learning and 
sharing spaces for every citizen. The openness 

new volumes with the existing distributing de-
vices, it was also possible to create a learning 
street, as it happens in the School Soares dos 
Reis (Fig. 8), of industrial basis. 

Thirdly, the incorporation of specificities of 
each school community, and in particular of 
the educational project of each school’s direc-
tion body9, allowed to interrelate the school 
with the productive and economical fabric, in a 
strategy that attends the individuality of each 

Fig. 9 | ‘Escola Secundária de Monserrate’ in Viana do Castelo by Francisco Marques Franco: school as a place for 
companionship (credit: A. Santos, 2012). 
 

Fig. 10 | ‘Escola Secundária de Estarreja’ in  Aveiro by José Manuel Soares: universal school space (credit: A. San-
tos, 2014).
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to the community has been explored in various 
ways of awareness, providing access to spaces 
such as sports pavilions. Also, other spaces, 
such as libraries and multipurpose rooms, are 
able to explore activities and learning process-
es apart from the curricular lessons, but that 
contribute deeply to the intellectual and human-
istic development of all (Fig. 11). 
 
Architecture and Infrastructures | School ar-
chitecture has been following the maturation 
and evolution in critical thinking between peda-
gogy and its methodologies. This dialogue, 
which has undergone numerous mutations 
from the programmatic and functional point of 
view, and that also adopted social ambitions, 
at the beginning of the 21st century, has incor-
porated a new responsibility of technological 
guidance, introducing a renewed challenge to 
architecture. The most recent legal provisions 
that came into effect as a consequence of Ky-
oto Protocol10, resulted in the publication of 
a vast set of legal diplomas that, transport-
ed from the European legislation to the Por-

tuguese normative, introduced, between 2006 
and 2008, a significant change to the current 
legal frame. The abrupt and concentrated in 
time manner of these transformations led to 
notorious difficulties in their coherent articula-
tion, due to its novelty, to inexperience, to the 
dimension of its demands and, mainly, to con-
flicts between each legal diploma. Every regu-
lation, regarding energy and air quality systems 
certification, thermal behaviour, accessibility, 
and fire safety, determined the inevitability of 
incorporating an infrastructural load of impres-
sive complexity. The Program consisted, due to 
its temporal proximity, of a key moment for ex-
perimenting and introducing the new construc-
tive canon that came to integrate the projects 
in a complex scale of debate between the vari-
ous agents, affirming this moment as innova-
tive, singular and paradigmatic. 

«[…] these new legal determinations set 
significant impositions in the incorporation […] 
of a paraphernalia in the spatial characteriza-
tion, a major condition in the context of investi-
gations on pre-existing buildings» (Kazimirko 

and Santos, 2020, p. 221). In the same way as 
the social and pedagogical domain, the theme 
of infrastructures, in the dialogue between the 
universal and individual scales, manifests its 
protagonism in the reading of the solutions, as 
expressed paradigmatically in the School of 
Santa Maria da Feira (Fig. 12). In this sense, 
the infrastructural systems carry the responsi-
bility of introducing, in the pre-existing build-
ings, a complex and expressive amount of 
equipment and networks, from which stands 
out a confrontation between the micro and 
macroscale. It is verifiable the recurrence of the 
solution adopted in the School Rodrigues de 
Freitas (Fig. 13), that extends all systems along 
the corridors, in this case, organized on a 
metallic conveyor; a solution that can also be 
verified in the School Inês de Castro (Fig. 14). 
On the other hand, the attendance of specific 
conditions of each space is expressed in mo-
ments of a private or individual character, such 
as the solution verified in the classroom of the 
School Inês de Castro (Fig. 15). 

The solutions do not survive exclusively from 

Fig. 11 | ‘Escola Secundária Garcia de Orta’ in Vila Nova de Gaia by Ricardo Bak Gordon: library, the openness of school spaces to the community (credit: A. Santos, 2011).
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a universal strategy, forcing the macro-scale 
to incorporate the need of the microscale, af-
firming the condition and the construction of a 
specific, unique and complex organism. It is the 
architecture’s responsibility to find balance and 
coherence, to articulate the different scales and 
interests that characterize the space and pro-
mote its identity, resulting from the legacy of 
the pre-existences, legal obligations, and the 
sensitivity of the designers. Paradoxically, and 
after this experience has passed, some factors 
of significant mismatch become evident, which 
now need reflection and re-adjustment, espe-
cially in relation to the fact that the European 
Community regulatory determinations, designed 
for all the State Members, have been adopted 
without taking into account the specificity of the 
Portuguese climatic, social and economic con-
text, greatly influencing the costs of the inter-
vention, also and especially for infrastructure 
adjustments. 

 
Conclusions | From the approach developed, 

it became evident that the conception, con-
struction, and usage of the school architectures, 
in particular those that resulted from the imple-
mentation of the PMEES, appear as paradig-
matic examples of management, of method-
ological confrontation between scales and of 
complexity. The articulation of interests, dimen-
sions, and scales is permanent in the most di-
verse themes that contribute to the formation of 
the school space. The necessary balance be-
tween global conditions of education and com-
fort, at a universal and collective scale, with 
concerns of inclusion, incorporating specific 
strategies for different social groups, has trans-
lation into a school architecture in constant 
confrontation between scales. While, at a wide 
scale, is given attention to the global infrastruc-
tures, the hierarchy of large functional groups 
and circulation systems, on a smaller scale, the 
specificities and needs of each space are ad-
dressed from a programmatic, pedagogical, 
social and infrastructural point of view. 

As it was verified, it was possible, in the 

midst of a complex process, by designing strate-
gies of global action, to create, in a methodologi-
cal way, strategies capable of enabling a pro-
ject action according to the specificities of 
each school involved. The definition of a multi-
faceted conceptual model, with a wide range of 
disciplinary areas, and translated into a func-
tional and spatial hierarchy, allowed, in the con-
frontation with each community’s realities, the 
materialization of specific responses, in a par-
ticipatory process. Also, the programmatic com-
mitment to include all sectors of society, as well 
as to guarantee accessibility to the wide variety 
of spaces, was translated into architectures 
suited to each context, in order to promote and 
strengthen bonds between the school and ev-
ery agent of the community. It was also verifi-
able the complexity in the articulation between 
the infrastructural regulated requirements with 
each of the rehabilitation processes, which re-
sulted in a demanding methodological project 
management exercise. 

The school space is experiencing a set of 

Fig. 12 | ‘Escola Secundária de Santa Maria da Feira’ in Santa Maria da Feira by José Manuel Soares: infrastructure paraphernalia (credit: A. Santos, 2012). 
 

Fig. 13 | ‘Escola Secundária Rodrigues de Freitas – Conservatório de Música do Porto’ in Porto by Manuel Fernandes Sá: infrastructure systems along the circulation corridor (credit: 
A. Santos, 2019). 
 

Figg. 14, 15 | ‘Escola Secundária Inês de Castro’ in Vila Nova de Gaia by André Santos: infrastructure systems along the learning street; microscale infrastructure in the classroom 
(credits: A. Santos, 2012; F. Mendonça, 2019).
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of a multiscale discourse. We are witnessing ar-
chitectural solutions absorbed in countless 
conditions, as well as the combination of every 
front that today participates in the dialogue in 
school building design, a challenge that is am-
plified in the context of pre-existing buildings 
rehabilitation. The scale of the individualities be-
comes the protagonist in a discourse in which 
the memory of the past and the aspirations for 
the future seek, through architecture, a formal 
and functional balance, without the universality 
of ‘being school’ being alienated. 

mutations, in which universalization ceases to 
have strength and identity takes the leading 
role. It is proven impossible to continue to pro-
mote universal solutions that have been known 
throughout history, in which identity remained 
immune in the project conception. More than 
an identity character of an environment, or even 
the answer to a cultural and civic ideal, trans-
formation and progress of pedagogical ideals 
promote new spatial dynamics, and demand 
responses to the functional needs, transform-
ing the school equipment into a complex object 

Finally, and taking into account the signifi-
cant number of States that have been devel-
oping similar programs, aimed at school build-
ings, as well as the relevance of expanding the 
methodology to other functional programs, we 
understood the opportunity and the interest in 
contributing to a reflection that, deriving from 
to the Portuguese experience, allows give back 
knowledge, and critical thinking, to the interna-
tional community. 
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Notes

1) Programa de Modernização das Escolas com Ensi-
no Secundário (PMEES) was implemented in January
2007, deriving from the awareness of the state of ad-
vanced degradation of the existing schools, aiming to in-
tervene in 332 of the 477 schools with secondary educa-
tion in operation.

2) Parque Escolar – E.P.E. was created on February
21, 2007 by Decreto-Lei n. 41/2007 (Ministério da Edu-
cação, 2007), with the mission of developing and imple-
menting the PMEES, for the rehabilitation and manage-
ment of school buildings over 30 years.

3) The research project ESCOLAS: Complexidade e In-
terpretação is in development at the Architecture and Ur-
banism Study Center (CEAU), an integrated research unit
of the Faculty of Architecture, University of Porto (FAUP).

4) Project Mercúrio, established in 1960, was coordi-
nated by Arq. Augusto Brandão, asserting itself as the
first standardized project for school structures.

5) Programa Especial de Execução de Escolas Prepa-
ratórias e Secundárias, approved in 1980, aimed to cre-
ate conditions to respond to the intensification and
massification of the construction of buildings for sec-
ondary education, having in perspective the construc-
tion of 218 schools.

6) Maria Montessori (1870-1952) was an Italian edu-
cator. She developed proposals of pedagogical philoso-
phies based on a model of human development through
interactions with the environment, in a way to explore
the innate capacity for cognitive development.

7) The Montessori pedagogical method is based on
Maria Montessori’s ideals. It has materialization is learn-
ing spaces that benefit the accessibility and autonomy of
children, in contrast to traditional pedagogical ideas.

8) Herman Hertberger (1932) is a Dutch architect. With
extensive written and constructed work, stands out the
Montessori School, Delft (1966-70), and the books Lessons
for students in architecture (1991), Space and the archi-
tect: lessons in architecture 2 (1999) and Space and learn-
ing (2008).

9) The document Plano Estratégico, responsibility of
each school, is the starting point for the preparation of
the program for each project, articulating the specific in-
terests of every school with the national curriculum.

10) The Kyoto Protocol was signed by 55 countries
on December 11, 1997, framed by the growing concerns
about the emission of polluting gases.
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Abstract 
In a process of constant confrontation between traditional values and innovation of teaching-learning 
processes, after a long period in which the evolution of school architecture in Portugal was characterized 
by a big resistance to the transformations that, through the years, were proposed, in 2007 was 
established the most complete school modernization program. 
Promoting concertation and dialogue between Architecture and Education, and summoning pedagogical 
models that aim at making teaching more flexible and attractive, this Program was designed to articulate 
the preexisting buildings with innovative spatial devices capable of responding to this purpose and of 
envisaging the school in the future. From the design of the Program to its implementation in each school, 
a dialogue was encouraged between tradition, the ideals of school and classroom rooted in the 
Portuguese cultural imaginary, and innovation, which urged due to the mismatch with contemporary 
expectations, educational in particular, and social in general. 
The intervention strategy, and the different lines of action, were developed in such a way that it can be 
applied to all buildings, regardless of the different types that constitute of Portuguese school buildings 
universe, which, in addition to each authors interpretation and specificities, resulted in an enormous 
multiplicity of responses, in a strategy in which the tradition sustained the innovation. 
 
Keywords: School Architecture, Educational Methods, Rehabilitation, Modernization, Future 
 
 
Introduction 
The Programa de Modernização de Escolas com 
Ensino Secundário (PMEES)1, was implemented in 
2007, by the entity Parque Escolar E.P.E.2. Based 
on a conceptual and technical structure, this 
proved to be a unique and singular moment in the 
history of national school buildings. Characterized 
by an extensive range of requirements, from the 
maintenance of the implantation territories and of 
a significant portion of the buildings, to the 
different characteristics of the pre-existences, the 
incorporation of the most recent regulatory 
impositions, the guarantee of improvement and 
rehabilitation of the civic, social and cultural 
relationship between the community and its 
environment, as well as the adoption of new 
pedagogical models, this Program claimed to be an 
opportunity to develop an interesting and complex 
critical process of cultural and architectural 
expression. 
Architecture, as a design and disciplinary practice, 
has accompanied the transformation processes of 
national school buildings over the past few years 
through an active intervention in their conception 

and planning. This performance allowed a moment 
of critical reflection and thinking on school 
architecture, with the main focus on the 
development methodology, as well as a concern 
with producing innovative results. The challenge 
proposed motivated different design strategies, 
translated into more tailored options in view of 
the conditions of each school and the paths of 
each architect and its team (Toussaint, 2009). 
For the first time in Portugal, a strategic plan was 
developed with different actors, political and 
economic, from the disciplinary universes of 
architecture and construction, and also from the 
pedagogical disciplinary fields, to ensure a higher 
quality of spaces and the possibility of pedagogical 
innovation. The existing buildings transmitted 
traditional educational ideals, characterized by the 
distance between the teacher and the students, 
inadequate to the real needs. In addition to 
progress in pedagogical models, the need for 
change has become increasingly imperative, due 
to the social and cultural changes that have been 
taking place over the years, reflecting both family 
and school lives. Since the space, its value, shape 

 

 

and material components, must also constitute 
educational and orienting material, the will for 
change becomes opportune (Afonso & Ladiana, 
2011).  
 

1. PMEES 
Due to the innovative character of the project, 
framing in a diverse universe of buildings the 
ambition of modernizing the facilities, to induce 
educational changes in spaces, the Program 
constitutes a central element for the study of the 
relationship between education and architecture, 
as an innovative mean of materialization of 
models and educational ideals in high-quality 
learning spaces and school environments 
(Almeida, Blyth, Forrester, Gorey, & Hostens, 
2009). 
The discussion between tradition and the need to 
innovate happened at several levels. First of all, in 
the teaching spaces, where it was necessary to 
produce changes in the teaching-learning models, 
regarding the way knowledge is transmitted and 
the role of control the teacher usually assumed 
facing the passive figure of the student, to ensure 
learning opportunities extend to all students, 
which favors their educational performance 
(Rodrigues, 2010). The changes aimed to produce 
for a more participatory and attractive education, 
imposed a discourse between tradition and the 
opportunities to produce spatial changes. 
The PMEES strategy reflects the intention of 
maintaining classrooms as a formal teaching 
space, evoking, and retaining the tradition in those 
spaces. At the same time, were added 
differentiated valences to be supported by a 
diverse typology of space, where a sense of spatial 
and functional innovation is explored (Santos, 
2015a). 
As a complement to traditional teaching inside the 
classroom, the Program also aimed at creating 
informal learning spaces, in diverse and flexible 
spaces, able to be adapted to diverse teaching and 
ludic activities and to any transformations that 
might unfold in the school curriculum.  
The Program also transports the dimension of 
inhabiting the school space, in contrast to 
traditional models, in which the home and school 
spaces were seen as antagonistic universes, 
responsible for different and incompatible levels 
of education – the first being in charge of the 
social training, in every dimension, and the second 
of formal schooling (Santos, 2015b). With changes 
in the family profile, in the reality experienced in 
schools, and in the socio-cultural paradigm, it was 
imposed to adapt the pedagogical structures, so 
that the school was accepted as a living space, a 
receptacle of habits, gestures and actions 

repeated in time and space (Santos, 2015b). The 
objective of opening the teaching space to the 
community arises from this belief that the two 
concepts – home and school – should, from this 
point of view, unify.  
 

2. Pedagogical models – Between 
tradition and innovation 

2.1. Tradition 
Until the end of the twentieth and the beginning 
of the twentieth-first century, the Portuguese 
school universe was characterized by traditional 
values and outdated pedagogies. Although it has 
become more inclusive and comprehensive, the 
school  institution, up to a certain point in history, 
was linked to an equipment ideal for projecting 
the power of the State, tradition, directed, 
specifically, to the social elites. 
School buildings mark this passed of time, due to 
their constructive and built typologies, conditions 
by the political and socio-cultural principles of 
each epoch. In the case of Portugal, we face an 
enormous diversity of architectural values, even 
contradictory. Although the built patrimony is 
characterized by the predominance of normalized 
responses, there are several different spatial and 
functional typologies. 
Even though the universe was constituted by 
several typologies, the space and teaching-
learning methods that characterize them do not 
differ. The current pedagogical models are limited 
to ideals of spatial and functional organization 
capable of transmit power, discipline, and 
homogeneity among students, mainly prevailing a 
rigid dynamic of knowledge transmission. 
In this context, the classroom assumes itself as the 
only spatial condition for the teaching function. 
From the spatial organization to the furniture, the 
current model of expository learning transmits and 
instills an austere environment. It constitutes the 
symbol of spatial tradition, characterized by the 
rigid organization, composed of aligned 
secretaries, by the podium, which elevates the 
teacher, distinguishing him from the students, as 
well as by the black slate board. The symbolism of 
this space was reinforced by elements such as the 
flag or the cross – inherited by an idea of tradition 
built and fed by the conservative and oppressive 
ideologies prevailing during the period in which 
the school universe grew.  
In the history of the evolution of the Portuguese 
school building, the attitude of considering a new 
pedagogy and, consequently, architectural 
response finds in the decades of 1960 and 1970 a 
moment of experimentation. This was led by the 
pilot school of Mem Martins and by the P3 project 
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of schools, both coordinated by the architect 
Maria do Carmo Matos. 
The contacts with the Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD)3 allowed 
Portugal to participate in the project Development 
and Economy in Educational Building (DEEB)4, 
starting in 1963. The aim was to build several 
schools, which would allow, from the analysis of 
their occupation and forms of usage, find 
relationships between architectural solutions and 
pedagogical practices, to normalize and typify the 
school space. The project consisted in the 
articulation of four teaching cells clustered by a 
central space, constituting a moment of entry and 
an uncovered patio. With the ambition of 
incorporating open spaces, each cell established a 
relationship with the unique common space, 
materialized by a multipurpose room. The model, 
whose merits of articulation between what is 
necessary for the pedagogical activity and the 
required space and equipment has been 
recognized by the OECD technicians (Oddie & 
McDowall, 1968), met enormous resistance from 
the prevailing educational models. For that reason, 
it was only built the school of Mem Martins5. 
Under the initiative of the Direcção-Geral das 
Construções Escolares (DGCE)6, in the early 1970s, 
the P3 project7 was developed, which constituted 
another example of standardized proposal for 
primary school architecture, based on the 
experience of Mem Martins school. The first 
school was built in Quarteira, and, as in the 
previous project, its main objective was to provide 
flexibility and spatial diversity, using a conceptual 
and constructive system based on modular 
strategies to effectively achieve that goal, but also 
optimizing and allowing reduction of costs. This 
option steams from an articulation of different 
autonomous nuclei, minimizing the space intended 
for circulation, to allow the buildings to have a 
longer life, that would not conditionate the 
evolution of educational processes (Gonçalves, 
2011). 
The solution based on modular strategies and 
standardization principles that, in Portugal, started 
with these experiences, are based on the English 
experience of expensive construction that, guided 
by the principles of constructive rationality and 
const optimization, led the school construction in 
the period that followed the second world war. 
These constructive objectives were also 
accompanied by other of pedagogical nature, with 
the same objective of creating open and flexible 
spaces (Santos, 2015a). 
Both architectural experiences did not find the 
necessary foundations to develop and consolidate. 
Given the enormous resistance to the new 
teaching-learning processes that these spaces 

allowed, they were rejected.  It is necessary to 
understand that this rejection is, to a large extend, 
justified by the incompatibility with the restrict 
and undemocratic models in force, by the cultural 
values instigated by the regime and by the 
accommodation to the prevailing pedagogic 
practices, that have not accompanied the changes 
of architecture, maintaining the traditional 
methods (Martinho & Silva, 2008). 
These experiences consolidated the belief that 
architectural innovation would have to be 
supported by social, cultural, political, and 
pedagogical innovation, for this transformation to 
be legitimate. 
 

2.2. Innovation 
“When physical learning environments offer 
resources and possibilities that support new teaching 
methods and learning goals, schools are much more 
prompt to change their operational culture.” 
(Kuuskorpi & Gonzáles, 2011, p. 4) 

Currently, the school’s identity has detached itself 
form all prejudices and paradigms associated with 
tradition as equipment of discipline and power, 
seeking to take the role of inclusive equipment, at 
the service of culture and education, promoting 
the most varied activities in its spaces. Educational 
models evolve to implement collaborative and 
exploratory practices, aiming to highlight the 
student’s identity as a transmitter and transformer 
of their learning process, as opposed to the 
ancestral teaching-learning model. 
The technological innovation has provided quick 
access to different information channels, allowing 
control and possession of different pedagogical 
instruments. The traditional school institution thus 
loses its exclusivity in the transmission of 
knowledge, leading to a total expropriation of its 
spaces and teaching methods. This issue was the 
subject of reflection on the space reorganization 
process, since the learning process has become 
decentralized, and can occur anywhere. 
Motivated by the search for a contemporary 
pedagogical program, it was sought to create lines 
of action that could compound the new identity of 
the school. Thus, five strategic objectives were 
found, which briefly describe the innovation and 
spatial transformation of the new school, designed 
for the future: flexibility and adaptability; the 
adoption of information and communication 
technologies; classroom and informal teaching 
spaces; creative and stimulating spaces; openness 
and sharing with the community; and, lastly, 
comfort conditions (Heitor, 2011). 
In 2005, with the possession of the XVII 
Constitutional Government, it was decreed the 
intent to invest in structural changes, to achieve a 

 

 

universally accessible quality education 
(Presidência Conselho de Ministros, 2005). It was, 
then, an action was mobilized to raise awareness 
of the state of the Portuguese school patrimony, 
aiming to understand the need and problems of 
each school. The state of degradation verified was 
justified by the absence of a global strategy, which 
considered a maintenance plan, over the years, 
integrated and aware of the different typologies of 
the various schools. 
Starting from the analysis of pre-existences, three 
objectives were defined to be implemented: 
optimize the school network and extend the 
minimum schooling; increase teaching-learning 
processes efficiency; and promote a learning 
culture. Aiming to stimulate attractiveness and 
innovation, the goal was to project the in future, 
promoting physical and pedagogical durability of 
the buildings, diversifying the educational odder, 
through the relationships with the communities 
and reinforcing the diversity and flexibility of the 
educational offer, providing the installations with 
a technological framing capable of responding to 
contemporary models, as well as refocusing the 
school building in the urban fabric and open it to 
the communities.  
It was assumed as national urgency to overcome 
the educational backwardness concerning 
European standards, integrate all children and 
young people in school and provide them with a 
motivating, demanding and rewarding learning 
environment, progressively improving results, 
raising the level of training and qualification of the 
next generations. Overcoming these challenges is 
an essential objective for the personal and civic 
development of each individual, for the promotion 
of science and culture and the cohesion of society, 
productivity, and economic competitiveness 
(Presidência Conselho de Ministros, 2005). 
For the implementation of all the proposals and 
paradigms mentioned, it was built a program 
capable of establishing the parameters to guide 
the interventions. The PMEES was developed and 
executed by Parque Escolar, which, unlike previous 
school constructive plans, aimed at a participatory 
model, detaching itself from any mechanism of 
exercise of state power. 
 

2.3. PMEES implications on the spatial 
characteristics of the school buildings 

“… how does the environment shape the learner 
and, in turn, how does the learner influence the 
learning environment? In other words: what is the 
transactional relationship of the learning 
environment?” (Lippman, 2010, p. 1) 

The conceptual model of school space 
reorganization adopted by Parque Escolar was 
based on three principles: the articulation of 

different functional sectors (academic and non-
academic areas); the guarantee of conditions for 
its integrated operation; and the possibility of 
opening some sectors to use by the exterior 
community (Heitor, 2011). 
The different functional spaces of the school, 
which are related to pedagogical practices, 
translate into the distinction and categorization of 
different learning moments. Therefore, different 
spatial typologies were defined corresponding to 
three teaching modes: formal curriculum, that 
represents the need for a ser of traditional spaces; 
informal curriculum, that arises from the ambition 
to develop learning processes in spaces outside 
the classroom, which takes place in areas of 
circulation and coexistence; and the hidden 
curriculum, that arises from the stimuli precepted 
when going through the school space (Santos, 
2015a).  
The three requirements listed above, as well as 
the articulation of the different pedagogical 
requirements, found the answer in the adoption of 
the concept of learning street, introduced by the 
architect Herman Hertzberger8 in the Montessori 
School, in Delft, the Netherlands, in the 1960s, 
based on the ideals of Maria Montessori9 (Heitor, 
2011). This structure, which consolidates the 
exhibition, the exposition and the meeting inside a 
large covered area, is the mediating element of 
the relationships established between the 
different spaces, formal and informal, interior and 
exterior, throughout this commentary street, to 
which classrooms are associated as small 
autonomous units (Taylor, 2009; Hertzberger, 
1991). 
It is evident, in the conceptual model, a functional 
hierarchy. It is reinforced the existence of a spatial 
nucleus of formal learning, for which a set of 
teaching spaces and equipment with appropriate 
characteristics is necessary, in dialogue with the 
informal learning nucleus.  
The way other school spaces are organized has a 
significant impact on more informal learning 
opportunities, encouraging students and teachers 
to stay in school longer and to participate in 
activities that contribute to encourage a learning 
culture (Heitor, 2011). 
The Program foresees that the resulting spaces 
would be attractive, for the promotion of good 
teaching practices, and flexible, so to adapt to 
possible changes in the school curriculum and for 
effective involvement of students and teachers in 
improving pedagogical processes. Spatial 
multifunctionality allows diverse and transversal 
use by all agents of the school community (Heitor, 
2008). 
This way, the adoption of the learning street 
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model, due to the range of spatial possibilities that 
unfolds in the analysis of each intervened school, 
gives space for the ambition to incorporate 
informal learning mechanisms. With the 
implementation of the model, it is possible to 
promote a diversity of activities of a collaborative, 
exploratory, and experimental nature (Heitor, 
2011). 
Within the Program, a hierarchy of the various 
space sectors was structured, defining the level of 
accessibility to each of them. The first levels are 
composed of the reception and administration 
areas, followed by informal learning spaces, 
comprising the library and other social spaces, 
sports pavilions, and auditoriums. The last level is 
made up of formal learning areas, mainly 
classrooms. 
For the communities external to the school to 
participate in academic and non-academic 
activities, it is a programmatic objective to open 
spaces to them, such as the library, the 
auditorium, the sports pavilion, and the museum 
areas. Allied to this question, there is also the 
ambition to make all spaces, social and academic, 
inclusive, with easy and safe access to all those 
with restricted mobility and special educational 
needs. 
The library should be defined as the symbolic 
center of the institution, as the most important 
space of knowledge, with a materialization that 
places it as well in the physical center of the school 
building. With a central role in the spatial and 
functional organization of the school, this space is 
intended for universal access. To this end, it must 
assume a prominent material formalization and 
claim protagonist in the image offered form the 
interior to the exterior of the school lot. 

 

Fig. 1 Open path to the city inside the school lot. 
Escola Secundária Rodrigues de Freitas, 
Architect Manuel Fernandes Sá (2009) © 
André Santos 

Within the perspective of promoting the 
participation and inclusion of all social groups in 
school life, other spaces of public access, intended 

for cultural and sporting events, as well as to 
administrative, management or service functions, 
should be articulated, through the learning street, 
with the entrance space, in a harmonious and 
appealing architectural composition.  
 

3. Contributes from the past in the 
construction of the future 

3.1. Rehabilitation 
The challenge proposed to the project teams was 
to rehabilitate the existing structures, which 
entailed not only the obligation to attest the state 
of the pre-existing structures, but also the need to 
reflect on the heritage values of each of the 
buildings.  
This reflection started with the design of the 
program, with the distinction of three construction 
period and with the identification of the spatial 
and imagistic properties shared by most schools 
built in each time interval. This cataloging allowed 
the structuring of the Program to meet the generic 
expectations of every school space (Heitor, 2012).  
The defined groups denounce typological 
differences, from historical collegial buildings, built 
until 1936, in large lots in areas of strong urban 
centrality, to those destined to technical and 
commercial schools, built from 1936 to 1968, or 
those that, constituting 77% of the entire universe, 
are the result of the typification programs that 
have been multiplying since the 1970s (Santos, 
2015). 

 

Fig. 2 Connection between the school and the city. 
Escola Secundária Sá de Miranda, Architect 
Bernardo Távora (2012) © André Santos 

Having identified the typological variety of the 
structures in question, and having the Program 
been designed to suppress the needs of all 
schools, the challenge of identifying the values 
that deserve to be preserved within these 
interventions was imposed on the architecture. 
For the most diverse reasons, for the quality of the 
building, its implantations, or the value that it 
represents in the conformation of the urban and 
social space, there was a concern to maintain the 

 

 

image characteristics in a large number of schools. 
The secondary schools Rodrigues de Freitas, in 
Porto, and Sá de Miranda, in Braga, are examples 
of actions of rehabilitation of historic buildings, 
belonging to the first groups, of schools built 
before 1935, and, although in different urban 
situations, the two buildings play an enormous 
role in building the identity of the cities. In both 
interventions, there was a clear concern to value 
the significant patrimonial value, which, in the 
case of the first, was even spread and concealed in 
the urban fabric. In this intervention, there was 
particular attention to affirm the building’s urban 
commitment, by redesigning the adjoining public 
space, by participation in conforming paths in the 
city, and by redefining the various urban fronts. In 
both contexts, there was the addition of new 
bodies that assume the contemporary condition, 
although with totally different formal and symbolic 
performances. While at Rodrigues de Freitas 
school, the new body, which announces Porto’s 
Conservatory of Music, distances itself significantly 
from the original, not only in material, but also 
composition and color; at Sá de Miranda school, 
the body built on the street front, although with 
different compositional language, adopts materials 
and chromatic pallets for the original, and assumes 
the role of connecting the school with the public 
space, so that the existing building is highlighted. 
Since these are rehabilitation operations, the need 
to maintain a significant part of the original 
structure in the new compositions was imposed. 
This way, whether it was taken a position of 
preservation, or assumed a position of disguising 
the original and total renovate the image, the 
architects were led to carefully define what was to 
recover and the little that was to be demolished. 

 
Fig. 3 Respect for history. Escola Secundária Garcia 

de Orta, Architect Ricardo Bak Gordon (2011) 
© André Santos 

The secondary schools of Lousada and Garcia de 
Orta are examples of interventions in structures of 
poor architectural quality, resulting from the 
standardization programs of school buildings. 
However, the design options assumed bt the 
authors were quite different. Whereas the 

structural, rhythmic and volumetric rules are 
accepted and preserved in the Garcia de Orta 
school, that, thus, assumed an image, albeit 
refreshed, that makes a clear reference to the 
history of the institution, the position taken in the 
school of Lousada is of total imagistic 
transformation in face of the pre-existence. By 
adding bodies that make the original volumetric 
reading impossible and by accepting a skin that 
completely changes the image of the building, this 
intervention takes a clear cut with the past.  

 

Fig. 4 Complete transformation of the school 
image. Escola Secundária de Lousada, 
Architect José Manuel Carvalho Araújo (2012) 
© André Santos 

 

3.2. Paradigm transformation between 
Architecture and Education 

Whichever the typological basis, the context, and 
the author’s position regarding the pre-existences, 
as we saw earlier, the programmatic and 
conceptual frame is transversal to all 
interventions. This way, given the multiplicity and 
diversity of results, it is understood that the 
specificities of the Program did not contribute to a 
homogenization of results, on the contrary, it led 
to a demanding challenge to the architecture.  
The articulation of traditional teaching models 
with the new pedagogical paradigm has benefited 
from the acceptance of traditional classrooms as 
an integral part of the formal curriculum. 
Therefore, although under the requirement of 
adaptation to the most recent technological 
requirements, of comfort and, many times, of 
dimensions, it was allowed to preserve a 
substantial part of the existing classrooms. 
The general need to expand the teaching, social 
and administrative areas allowed, with natural 
differences in each school’s requirements, that the 
new spaces could be used to optimize this 
programmatic articulation. It is in these moments 
that, in general, the learning street is unfolded, as 
a hinge connecting space and as a creator of 
different spatial situations. 
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Fig. 5 Learning street. Escola Artística Soares dos 
Reis, Architect Carlos Prata (2012) © André 
Santos 

The artistic school Soares dos Reis is a 
paradigmatic example of the adoption of the 
conceptual mechanism of learning street. In a 
unifying composition, the additions made, in total 
compositional agreement with the two pre-
existing parallel volumes, essentially function as a 
distributive and connective system of all 
programmatic valences. Along this axis, due to the 
enormous plastic liberty, several spatial moments 
are multiplied, to which contribute the articulation 
with singular spaces, such as the auditorium, the 
library, and the exhibition gallery. 
 

Final Considerations 
From the developed approach, it is understood 
that the Portuguese school has undergone, in 
recent years, a tremendous change at all levels, 
from the updating of teaching models, the ways of 
usage and appropriation of space, to the questions 
related to architecture, spatial configuration, 
comfort or even image. More than that, it is clear 
that this complex transformation process, that 
aims at all levels, the innovation and creation of 
school environments that respond to 
contemporary challenges and that validate the 
construction of the future, is based on the past, in 
the history of education in Portugal and of each of 
these schools. 
It is comprehensible that, based on these changes, 
are many proposals and experiences that, with 
greater or lesser success, have been multiplied in 
Portugal and Europe. In fact, experiences such as 
the pilot school of Mem Martins and the P3 
project, which were developed in a contemporary 
period of the proposals of Herman Hertberger, 
already proposed, with their spatial 
configurations, enormous changes in the teaching-
learning processes that were only partially 
confirmed with PMEES, already supported by the 
ambition to promote educational changes from 
the Portuguese state, and not by European 
initiative.  

The fact that this Program for the renovation of 
the Portuguese school patrimony promotes 
rehabilitation, with the obligation to maintain a 
huge part of the building, allowed a deep 
reflection on the values of the Portuguese school 
tradition that would be worth validating. Indeed, 
the traditional school structure, in particular the 
classroom, constituted a basis for all the spatial, 
technical, and procedural innovations developed. 
It is in tradition, which proved to be immensely 
operative for this process, that, in this process, the 
key to building the future was found. 
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1 The Programa de Modernização das Escolas com Ensino 
Secundário (PMEES) was implemented in January 2007, 
based on the awareness of the state of high degradation 
of the existing schools, aiming to intervene in 332 of the 
477 secondary schools in operation in Portugal. 
2 The Parque Escolar E.P.E. was created on February 21, 
2007 (Decreto-Lei n.º 41/2007), as a pubic company with 
administrative, financial and patrimonial autonomy, with 
the mission of developing and implementing the PMEES, 
and managing the school patrimony for 30 years. 
3 The Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) was founded on April 16, 1948, to 
administer and manage the funds from the Marshall Plan, 
destined to European reconstruction and to stimulate 
economic activities in the post-world war period. 
Currently, with the voluntary participation of thirty-four 
countries, it identifies, discusses, and analyzes problems 
in specific workgroups, to promote measures for their 
resolution. 
4 The Development and Economy in Educational Building, 
started in 1953, aiming to provide technical support for 
the development of school projects and planning in the 
Mediterranean countries, including Portugal. 
5 The Mem Martins pilot school project, inaugurated in 
1966, embodies and attempt to plan and rationalize a 
specific program, based on educational regulations 
resulting from the participation in the DEED project. 
6 The Direcção-Geral das Construções Escolares was 
created in 1969, with the purposed of managing the 
Portuguese school patrimony. It played a decisive role in 
the development and implementation of standard 
projects, in which a pragmatic response was developed, 
facing the economy and the speed of execution. 
7 The P3 project, created in the early 1970s, was 
responsible, until 1985, for the construction of around 
370 schools throughout the national territory. Through a 
modular strategy, the project idealized the establishment 
of a school with open spaces, with the main objective of 
providing flexibility and spatial diversity.  
8 Herman Hertzberger (1932) is an architect trained at 

 
Delft University of Technology, in the Netherlands (1958). 
Among his works, stand out the Montessori school, in 
Delft (1966-70), the Central Beheer building, in Apeldoorn 
(1972), and the Chassé Theater, in Breda (1995). 
9 Maria Montessori (1870-1952) was an Italian physician 
and educator trained at Sapienza Università di Roma 
(1896). She developed experiences and proposals for 
pedagogical philosophies based on a human development 
model through interactions with the environment, to 
explore the innate capacity that children have for 
cognitive development. Based on her ideas, the 
Montessori pedagogical method has been widely 
disseminated since the twentieth century. 
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