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Carlos Nuno Lacerda Lopes, Arquitecto e Professor na Faculdade de Arquitectura  

da Universidade do Porto. Autor da tese de doutoramento “Projectos e Modos de 

Habitar” apresentada à FAUP. Investiga temas relacionados com a Inovação em 

Arquitectura, Design, Construção, Cenografia, Modos de Habitar. Desenvolve actividade 

profissional na CNLL I Arquitectura, Design e Engenharia. 

Com mais de vinte anos de existência a CNLL,  espelha os valores, metodologias 

critérios de qualidade e sobretudo a sua ideia de arquitetura que assenta no homem 

como figura central do espaço construído, num eterno apelo aos sentidos e a uma 

persistente e irreverente vontade de experimentação e de procura por novos materiais, 

formas e conceitos  cujas obras são disso uma pura evidência.

Autor de diversos livros sobre Desenho, Design e Arquitetura, tendo publicado 

recentemente “Rumo à profissão”.

Carlos Nuno Lacerda Lopes, Architect and Lecturer at the faculty of Architecture of the 

University of Porto. Author of the doctural thesis “Projects and Ways of Inhabbiting” 

presented to the FAUP. Iy investigates themes related to Innovation in Architecture, 

Design, Construction, Scenography, Ways of Inhabbiting. Develops professional activity 

at CNLL | Architecture, Design and Engineering. With more than twenty years of 

exhistence, CNLL reflects the values, methodologies, quality criteria and above all his 

idea of architecture based on man as the central figure of the built space, in an eternal 

appeal to the senses and a persistent and irreverent desire for experimentation whilst 

searching for new materials, forms and concepts of which his works are clear evidence. 

Author of various books on Drawing, design and Architecture having recently published 

“Towards the Profession”.
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A escola tem por base uma ideia de paisagem e, como um cenário, apresenta-se 
sem rivalizar com outras complexidades que os tempos foram criando, sem lógica 
aparente mas com um sentido de vida bastante presente. Por isso o seu desenho 
é linear a sua espacialidade desenvolve-se no interior de uma caixa revestida a 
madeira que desenha o horizonte, organizando-o.

No fundo parece recuperar memórias dos edifícios fabris que povoam a zona e 
sobretudo a memória que guardamos deste concelho que é PAREDES.
De aspecto despojado e rigoroso, o edifício é marcado pela cobertura sinuosa, cujo 
movimento no alçado cria uma ilusão de aparente skyline de cidade. Do edifício, 
de forma marcadamente longitudinal, sobressaem duas superfícies encerradas, 
pontuadas pela repetição aparentemente desordenada do mesmo vão. Assim, vãos 
pontuais dançam ao longo dos alçados laterais criando um ritmo vibrante que 
contrasta com os topos abertos, de amplos envidraçados.

Uma rigorosa métrica serviu de base ao desenho do interior, resultando espaços 
regulares e ortogonais onde sobressaem as janelas desniveladas, criando jogos de 
luz, dinamizando os espaços. A sala de aula ganha assim nova dimensão, deixando 
de ser um espaço austero e inflexível, sendo aqui um espaço de criatividade e 
imaginação, que se pretende versátil e sobretudo polivalente. O movimento criado 
pela cobertura prolonga-se para o interior, contagiando os espaços com a sua 
linguagem materializada em desníveis e grandes diferenças de alturas, resultando 
sempre em espaços diversificados e distintos.

No sentido de gerir fluxos, dividir percursos e funções, a nível programático a escola 
desenvolve-se de forma simples e imediata, estando localizado no corpo central 
os espaços referentes ao 1º ciclo e zonas comuns, em que os topos abrigam o 
núcleo do pré-escolar e do gimnodesportivo. Assim, houve uma preocupação em 
distinguir os topos do restante edifício, dotando-os de grandes espaços envidraçados, 
proporcionando o prolongamento do pré-escolar e do gimnodesportivo para o exterior.

Oferecendo uma linguagem singular, que se distingue da paisagem e dos 
demais edifícios, a intervenção procura compatibilizar os aspectos necessários à 
conjugação das dinâmicas próprias de cada unidade de ensino, proporcionando 
uma experiência espacial e educativa diversificada, dotando os alunos de todas 
as ferramentas necessárias para um bom desenvolvimento educativo. Na ideia de 
que o espaço, a arquitectura também nos ensina.
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The school arises from an idea of scenery and, like a scenario, presents itself without 

rivaling with other complexities that time has created, without apparent logic but with 

a very present sense of life. That is why its design is linear, its spaciality is developed 

on the inside of a wood covered box that draws the horizon, organizing it.

It seems to recover the memories of the industrial buildings that populate this area 

and above all, the memory we keep of this council that is PAREDES.

With a stripped and rigorous appearance, the building is set by the sinuous roof, 

whose movement on the façade creates an illusion of an apparent city skyline. From 

the building, with a strong longitudinal form, two closed surfaces are highlighted, 

punctuted by the apparently disorganized repetition of the same window. And so, 

window frames dance along the side façades creating a vibrant rythm that contrasts 

to the open ends, with large windows.

A rigorous metric was the base of the interior design, resulting in regular and 

orthogonal spaces where the unlevelled windows stand out, creating games of light, 

and invigorating the spaces. The classroom, this way, gains a new dimension, no 

longer being an austere and inflexible space, and becoming a space of creatvity 

and imagination, that is intended to be versatile and above all multipurpose. The 

movement created by the roof extends to the interior, invading the spaces with its 

language materialized through diferent levels and very diferent ceiling heights, 

always resulting in diversified and distinctive spaces.

In order to manage flux, divide paths and functions in regards to program, the school 

is deveoped in a simple and immediate manner with the primary school levels and 

comun areas in the centre body, with the top ends housing the pre-school nucleus 

and the gymnasium. And so, there was a concern in distinguishing the tops from the 

rest of the building, giving them large glazed spaces, allowing for the pre-school and 

Gymnasium to extend to the outside.

Ofering a singular language, that stands out from the scenery and other buildings, 

the intervention searches to harmonize the necessary aspects to conjugate the 

dynamics of each learning unit, allowing for a diverse spacial and educational 

experience, giving all the students the necessary tools for a good educational 

development. In the sense that space, architecture, also teaches us.
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