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1 – ESTUDO PRÉVIO
O Projecto de Remodelação da Escola Secundária de Camões (antigo Lyceu de Camões)
integra o Programa de Modernização das Escolas Destinadas ao Ensino Secundário lançado
pelo Ministério da Educação, a cargo da empresa Parque Escolar, E.P.E. (adiante designada
por P.E.).
A presente Memória Descritiva e Justificativa refere-se à fase de Estudo Prévio da ‘Alteração
do Projecto de Reabilitação da Escola Secundária de Camões’, em Lisboa, e tem por base os
Projectos de Execução e Licenciamento elaborados e concluídos em 2011.
A alteração de alguns pressupostos que serviram de base ao Projecto inicial:
-

Revisão do Programa Funcional, baseada na avaliação das necessidades da ES
Camões, decorridos cerca de 8 anos sobre o Programa original;

-

Reavaliação das exigências programáticas com base nas escolas já reabilitadas e
em funcionamento;

-

Revisão dos requisitos técnicos por parte da Parque Escolar (PE);

-

Necessidade de redução significativa do custo total da intervenção;

-

Alterações legislativas e regulamentares;

Levaram à necessidade de uma alteração profunda do projecto inicial, tentando no entanto
manter-se os princípiso arquitectónicos e urbanos que se consideraram fundamentais.

2 – INTRODUÇÃO
O programa funcional foi concebido a partir de um modelo de edifício escolar desenvolvido
pela P.E. que visa garantir a durabilidade e sustentabilidade da intervenção a longo prazo e o
cumprimento das políticas educativas vigentes. A adaptação do modelo ao Liceu Camões foi
feita através do Plano Estratégico inicial apresentado pela escola, onde constavam os
objectivos estabelecidos no seu projecto educativo e as necessidades que daí advinham. O
Programa funcional que daí resultou foi agora revisto face à alteração de alguns pressupostos
base que foram atrás enunciados.
Acresce a estes pré-requisitos provenientes do programa, o facto do edifício principal desta
escola, o edifício do Liceu Camões e os Pavilhões de Química e de Física serem imóveis
classificados como ‘Monumento de Interesse Público’, formalizada pela Portaria n.º 740N/2012, de 24 de Dezembro. Os restantes edifício (ou Blocos) em virtude desta classificação,
ficam localizados nas Áreas de Protecção (50m) definidas pela Portaria.
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O Liceu apresenta-se com uma carga histórica significativa, na medida em que representa
um dos liceus mais antigos de Portugal, construído de raíz para servir este propósito em
1909. Projectado pelo Arq. Miguel Ventura Terra, este liceu distingue-se pela sua expressão
técnica, integrando desde logo as exigências relativas à construção escolar propostas por
Eduardo José Coelho na Reforma de Instrução Secundária de 1905, e pela sua
funcionalidade, numa linha decorativamente despojada e de volumetrias simples.

Fachada Principal

Ventura Terra, da sua formação em Paris, trouxe o modelo francês de Lycée que se reflecte
na concepção do Liceu Camões, materializando uma planta regular e simétrica, de dois pisos,
esquema em tridente, composta pela fachada principal, dois corpos laterais, e um central,
paralelo a estes, confinando dois vastos espaços abertos, rectangulares, destinados a recreio.
As salas de aula distribuem-se essencialmente pelos corpos laterais, no central o ginásio e
refeitório, e no corpo frontal as instalações administrativas e outras funções complementares
(biblioteca e residência do Reitor).
O sistema construtivo apresenta uma forte robustez, progredindo de tecnologias construtivas
tradicionais às quais foram incorporados, pontualmente, elementos inovadores à época tais
como, estruturas metálicas com recurso ao aço em vigas e ao ferro fundido em colunas.

Fachada Tardoz, 1910
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A parcela do Liceu Camões situa-se num local central da cidade de Lisboa, em plena malha
das Avenidas Novas, próxima do principal eixo de desenvolvimento da cidade (Av. Liberdade,
Av. Fontes Pereira de Melo e Av. República), com fácil acessibilidade, servida pelas 4 linhas
de metro e por diversas carreiras de autocarro. A parcela é definida pela R. Almirante Barroso,
R. da Escola de Medicina Veterinária e Pç. José Fontana, estando limitada a Nascente pelo
Casal de Santa Luzia.

Planta de localização

Ao edifício principal (Bloco 1) foram-se juntando vários edifícios de forma a colmatar as
necessidades que foram surgindo ao longo do tempo, o que resulta num conjunto de vários
edifícios dispersos na parcela. Deste modo, e por ordem cronológica:


Os pavilhões de Química (Bloco 2) e de Física (Bloco 3) construídos em 1927 (designados
como ‘Gabinete de Química’ e ‘Gabinete de Física’) como forma de dar resposta à
reforma de ensino que preconizava uma pedagogia mais experimental, ao crescente
número de alunos e à necessidade de afastar do edifício principal estas instalações mais
propensas a possíveis acidentes;



A Escola Industrial de Arte Aplicada António Arroio (Bloco 5), construída em 1928 com
projecto do Arq. Manuel Joaquim Norte Júnior, foi requisitada pelo Liceu Camões em
1974, ano em que passou a ser uma escola mista tendo havido um grande aumento no
número de alunos;



Em 2003 é construído o Auditório Camões (Bloco 4), com projecto do Arq. João Mateus,
contíguo à antiga escola António Arroio para colmatar a necessidade de um refeitório
(inserido na cota do terreno escolar) e de um auditório (a uma cota inferior com entrada

5 / 28
M Travessa do Marquês de Sampaio, 10, 1200-262 Lisboa T 21 395 09 88 F 21 395 41 06 E geral@falcaodecampos.pt

FALCÃO DE CAMPOS

ARQUITECTO

independente, pela R. Almirante Barroso), caracterizando-se como um local de dinâmica
multi-funcional;


O Pavilhão desportivo Mário Moniz Pereira (Bloco 6) foi inaugurado em 2004, projecto
da Direcção Regional de Educação de Lisboa (DREL), procurando dar resposta às
necessidades da escola.

A escola apresenta, na sua generalidade, desajustes relativos à organização e às condições
espaciais dos diversos sectores funcionais em termos de localização, configuração,
dimensão, equipamento e flexibilidade de uso, bem como insuficiência de áreas lectivas e
não lectivas, pelo que surge assim a presente proposta, que visa sanar todas estas
deficiências do edificado, suprindo todas as necessidades funcionais da escola.

Implantação existente

3 – OBJECTIVOS GERAIS
Compreendido o âmbito da intervenção e as premissas que a enquadram é possível definir
quais os princípios gerais da estratégia adoptada:


Abrir a escola à comunidade, sem que isso comprometa a segurança e integridade do
espaço lectivo/escolar, criando diferentes áreas funcionais por tipo de utilização (desde
áreas estritamente escolares até áreas de utilização comunitária), integrando o edificado
no tecido urbano, prolongando e incorporando as áreas exteriores no espaço público
envolvente. Tornar indissociáveis a Pç. José Fontana e as áreas de lazer da escola e,
através da criação de uma nova frente urbana a tardoz, estabelecer uma ligação com o
Casal de Santa Luzia. Desta forma permite-se potenciar a utilização da escola a tempo
inteiro e criar fontes de rendimento que contribuam para a sustentabilidade do conjunto,
facilitando a gestão e manutenção dos edifícios após a requalificação;
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Criar uma unidade e coerência no conjunto, ao nível do espaço edificado e do espaço
exterior, permitindo uma circulação e comunicação fluida tanto no interior da parcela
como na sua relação com o exterior, aproveitando o potencial das caves existentes no
liceu e o desnível do terreno, para que esta continuidade se faça sem grande esforço,
permitindo alargar a sua utilização de forma natural a pessoas com mobilidade
condicionada;



Melhorar as condições de aprendizagem, trabalho e convívio, através da criação de uma
estrutura de espaços formais e informais de qualidade, que influenciam positivamente
os comportamentos e atitudes dos alunos, professores e funcionários, potenciando uma
permanência prolongada no espaço escolar, tal como se preconiza no modelo educativo
actual, em que impera uma aprendizagem mais activa, baseada em colaboração e
investigação;



Dotar as instalações centenárias do Liceu Camões com as infraestruturas escolares
actualmente necessárias e as novas tecnologias de informação e comunicação exigidas
e em constante evolução, sem que isso implique a descaracterização dos espaços
nobres ou uma sobrecarga na estrutura do edifício de Ventura Terra;

6

5
4
1

Cota +74.30
Existente e Proposta
Bloco 1 - E.S. Camões (antigo ‘Lyceu de Camões’)
Bloco 4 - Refeitório / Auditório Camões
Bloco 5 - Antiga escola António Arroio
Bloco 6 - Pavilhão Desportivo ‘Mário Moniz Pereira’

4 - ENQUADRAMENTO URBANÍSTICO
A parcela em estudo tem aproximadamente 21.000,00 m2, e uma situação actual que não se
enquadra no programa extenso e complexo proposto pela P.E.
Conforme já referido, o carácter especial da intervenção, tratando-se de um edifício em vias
de classificação com um legado arquitectónico que importa preservar, bem como a
adequação aos regulamentos actuais, implicaram um aumento de área que permitiu assim
manter a integridade do edifício existente.
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Em resposta aos requisitos e necessidades actuais de segurança e conforto enquanto
equipamento escolar, a presente proposta irá servir os cerca de 1200 alunos previstos para
frequentarem futuramente o liceu.

Conforme indicado na Planta de Ordenamento de Qualificação do Espaço Urbano constante
na Revisão do Plano Director Municipal de Lisboa, cuja versão final foi aprovada em reunião
de câmara a 21 de Setembro de 2011, a Escola Secundária de Camões (antigo ‘Lyceu de
Camões’) está localizada numa Área Consolidada de Espaços de Uso Especial de
Equipamentos, encontrando-se ainda classificado (conjuntamente com os pavilhões de
Química e de Física) como ‘Monumento de Interesse Público’ Portaria n.º 740-N/2012, de 24
de Dezembro.
Segundo o descrito no regulamento, nomeadamente na subsecção IV relativa ao uso do solo
e transcrita infra, os espaços consolidados de uso especial de equipamentos poderão prever
uma intervenção cujos índices excedam os limites propostos, como por exemplo é referido
no n.º 5 do art. 54º, ‘em virtude do especial interesse do programa a desenvolver’.
Artigo 54º
Âmbito, objectivos e regime
1. Os espaços consolidados de uso especial de equipamentos correspondem a equipamentos
de utilização colectiva, serviços públicos e instalações dos serviços de segurança, existentes
ou propostos, para os quais se prevê a manutenção destes usos, assim como usos
complementares, desde que estes não ocupem uma área superior a 20% da parcela e não
ultrapassem, para essa área, o índice de edificabilidade de 1,5.
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2. Os espaços consolidados de uso especial de equipamentos podem ainda integrar edifícios
isolados ou pequenas frentes urbanas já existentes afectas a outros usos, aos quais se aplica
o disposto nos artigo 41.º a 45.º do presente Regulamento.
3. As servidões inerentes encontram-se delimitadas na Planta de servidões administrativas e
restrições de utilidade pública I, quando a escala o permite.
4. Qualquer intervenção nestas áreas tem de observar o enquadramento urbanístico e
paisagístico da envolvente, nomeadamente no que respeita às alturas da fachada e
volumetrias propostas.
5. O índice de permeabilidade mínimo é de 0,3, podendo excepcionalmente ser inferior em
virtude do especial interesse público do programa a desenvolver.
6. Os espaços consolidados de uso especial de equipamentos integram uma subcategoria de
espaços de uso especial de equipamentos com área verde associada, assinalada na Planta de
qualificação do espaço urbano, à qual se aplica o regime constante do artigo seguinte.
RPDML – Revisão de Julho 2011

Actualmente, o estacionamento é efectuado sobre um campo de jogos desactivado, ao ar
livre. Propõe-se que esta área seja libertada para espaço exterior ajardinado, transitando a
proposta de estacionamento para junto do acesso ‘de serviço’, pela Rua da Escola de
Medicina Veterinária,
O compartimento destinado à deposição de resíduos encontra-se localizado no piso -1, com
acesso directo ao exterior e próximo da entrada pela Rua da Escola de Medicina Veterinária.
Relativamente às condicionantes expressas nas plantas de localização e igualmente impostas
pela classificação como ‘Monumento de Interesse Público’, foi já efectuada pela PE uma
consulta prévia ao IGESPAR (Ministério da Cultura – Direcção Regional de Cultura de Lisboa
e Vale do Tejo), tendo obtido parecer favorável condicionado por despacho de 25/02/2010,
que se anexa.
No que diz respeito ao parecer da ANA, a presente proposta não apresenta uma cota absoluta
de construção que exceda os 145m no limite superior, pelo que se prevê requerer a dispensa
da referida consulta nas fases posteriores do Projecto, não existindo qualquer alteração à
volumetria existente.
Considerando que se trata de uma intervenção muito condicionada, em edifícios existentes
classificados e com elevado valor patrimonial, as medidas regulamentares poderão não ser
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estritamente cumpridas sendo, nesses casos, de invocar os regimes de excepção que as
diversas legislações permitem.

5 – PROPOSTA
Com a leitura e interpretação do programa funcional proposto pela P.E., de carácter exigente
e complexo, detectou-se a necessidade de um aumento de área construída. O edificado
existente mais recente ocupou a periferia, criando uma barreira à relação directa do liceu
com a cidade. Desta forma optou-se por uma intervenção a uma cota inferior que facilitasse
a ligação entre todos os edifícios existentes e que não alterasse a leitura do edifício principal.
A proposta estabelece como limite a cota do embasamento do edifício existente, nunca a
ultrapassando, funcionando como um prolongamento do Liceu Camões. Estipulou-se como
cota de referência para este projecto a cota do piso de entrada da escola (+78.10).
ELEMENTO UNIFICADOR: Cota +74.16
A intervenção à cota mais baixa da escola torna-se evidente na medida em que surge como
potencial estrutura unificadora de todo o conjunto pelos diversos factores que serão abaixo
descritos, juntamente com a explicação detalhada da proposta.
O edifício da autoria do arquitecto Ventura Terra foi construído sobre um aterro. Uma vez
que se tratava de um terreno de grande desnível foi assente sobre uma estrutura de arcos
de volta perfeita, alicerçados em terreno firme, por vezes até 8m de profundidade. Foi o
próprio Ventura Terra que em Janeiro de 1911 projectou o aproveitamento das caves do
Liceu Camões, em que propunha a utilização desse espaço para depósitos, arrecadações e
outras instalações. Ao longo dos anos este espaço foi sendo conquistado, primeiro para a
realização de instalações sanitárias nos topos a nascente e, mais tarde, para usos como
arrecadação, arquivo e promoção de eventos, tendo sido recentemente (2002) alvo de
reforço e consolidação estrutural da responsabilidade da empresa A2P.
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Aproveitamento das caves do Liceu de Camões
Ventura Terra, 1911

Apropriação das caves ao longo dos anos

Com base no potencial evidente deste espaço, propõe-se o aproveitamento integral deste
piso cuja grande deficiência em iluminação e ventilação naturais será colmatada com a
criação de dois pátios ingleses adjacentes às alas laterais Norte e Sul, possibilitando a sua
utilização efectiva.
Na sequência da redução do Programa Funcional e do Custo Estimado da obra, este piso
destinar-se-á essencialmente a áreas técnicas e de apoio, de modo a aliviar as estruturas
edificadas existentes do peso e impacto destes equipamentos e infraestruturas. Por razões
de controlo de custos, parte deste piso será no imediato deixado sem acabamento, ou seja,
em ‘toscos’, servindo de área de expansão para a ES Camões e comunidade escolar,
constituindo-se previsivelmente como Sala Polivalente e Núcleo Museológico, que albergará
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todo o espólio da ES Camões constituido por peças que remontam aos finais do séc. XIX e
início do séc. XX

+78.10
+74.16

PÁTIO SUL

PÁTIO NORTE

Elemento unificador e novos pátios ingleses

Desnível existente – vistas da ‘Alameda das Tílias’

Os novos pátios ingleses podem ser acedidos através de ligações exteriores localizadas nas
fachadas Norte e Sul, na proximidade de acessos já existentes, anexos aos torreões em cada
extremo da fachada principal do Liceu.
Os novos pátios permitem o acesso directo às áreas técnicas (incluindo área de resíduos) e
ao volume que constitui a fachada principal, onde estão localizados o futuro Núcleo
Museológico, arrecadação, oficina e arquivos gerais, bem com outras áreas de apoio.
A sul, junto ao muro periférico do Liceu será criada uma faixa destinada a estacionamento
automóvel, com capacidade para 25 lugares, 1 dos quais destinados a pessoas de mobilidade
condicionada.
A entrada automóvel e de serviço, far-se-á à cota baixa, a partir da R. da Escola de Medicina
Veterinária, permitindo que os veículos tenham acesso imediato ao estacionamento, evitando
a invasão da área escolar e de recreio/lazer.
Junto ao acesso princiopal do Liceu, localizado na Pç. José Fontana, será prevista uma
estrutura para estacionamento de bicicletas, promovendo junto da comunidade escolar a
mobilidade ligeira.
A abertura de uma uma série de acessos rampeados ao longo de toda a fachada Nascente
do Liceu, baseados nos acessos e pátios ingleses existentes, facilitam a acessibilidade aos
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núcleos de Instalações Sanitárias e Balneários, que servem todo a Escola, as áreas
desportivas exteriores e o ginásio antigo. Estes acessos rampeados cumprem o disposto no
DL 163/2006, contribuindo para a acessibilidade da proposta, que será feita de nível a sul,
articulando-se com a zona de estacionamento.
Desta forma, são criadas as condições necessárias para que as infraestruturas mais pesadas
estejam instaladas ao nível da cave, libertando as coberturas do edifício para maquinaria mais
ligeira e pontual, não sobrecarregando a estrutura deste edifício centenário e mantendo a
sua leitura original.
Os pátios, para além do acesso às áreas técnicas e da distribuição de infraestruturas,
permitem ainda o atravessamento Norte/Sul directo a esta cota e uma ligação interior entre
as três alas do edifício.
Encarou-se o piso -1 como a base de toda a intervenção, tentando interligar todos os
edifícios, novos e existentes. Nele estão localizados as principais áreas técnicas, dele nascem
todos os acessos verticais e se faz toda a distribuição funcional e técnica (pessoas /
infraestruturas).
Conforme já referido, os torreões nascente, pela sua centralidade, serão os locais
privilegiados para a localização das instalações sanitárias e balneários, possibilitando o
aumento solicitado no programa e uma distribuição homogénea no edifício. É parte
integrante desta intervenção a colocação de escadas em todos os torreões onde sejam
necessárias, e o prolongamento das que existem até à cota baixa, beneficiando desta forma
a mobilidade, a porosidade e a segurança, evitando situações de impasse no sistema de
circulações (verticais e horizontais) da escola.

Esquema de circulação
Circulações verticais
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Um dos requisitos apresentados originalmente pela PE, e pela própria escola, era a criação
de um novo acesso pelo Casal de Santa Luzia, cuja solução passa por rebaixar os campos
de jogos cerca de 4.0m, aproximando-os da cota existente a tardoz. A passagem dos campos
de jogos exteriores para a cota do Pavilhão Desportivo (Bloco 6), permite a criação de uma
ampla plataforma, estabelecendo uma extensa área de desporto e lazer beneficiando a
estrutura existente, conferindo-lhe maior amplitude e salubridade, aproximando a escola do
Casal de Santa Luzia.
Esta medida vem resolver também o actual problema do muro de suporte que se encontra
em situação precária, tendo obrigado à interdição dos campos de jogos.
O prolongamento da antiga Escola António Arroio (Bloco 5), através da criação de um
generoso espaço envidraçado na continuação dos corpos existentes, permite o alongamento
do eixo da entrada, estabelecido à cota da R. Almirante Barroso, prolongando a continuidade
adquirida entre o pavilhão desportivo e os campos de jogos.
Consegue-se assim estabelecer um eixo de ligação quase de nível, que liga a R. Almirante
Barroso à R. da Escola de Medicina Veterinária, atravessando a António Arroio, os campos
de jogos exteriores e o pavilhão desportivo.
É neste espaço envidraçado, com forte ligação física e visual à nova plataforma, que ficará
localizada a ‘Área do Aluno’, reforçando a importância e o carácter de lazer da plataforma,
constituindo-se como um novo espaço de encontro, com características urbanas e de ligação
à cidade.
É neste edifício que surge o único corpo da intervenção que se destaca acima da cota de
referência, sendo que se trata de uma parte da ‘Área do Aluno’ que funciona em duplo pé
direito, servindo de remate no topo de toda a área de intervenção, encostando-se a um muro
de suporte preexistente.
Será também criada uma ligação em rampa dos balneários do liceu, situados no torreão
Central Nascente, directamente para os campos de jogos exteriores como complemento aos
balneários existentes no pavilhão desportivo, formalizando um eixo de atravessamento
Nascente/Poente, a ligação da Pç. José Fontana ao Casal de Santa Luzia.
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Novos atravessamentos

O rebaixamento dos campos torna possível dar um novo alçado à escola, voltado a Nascente.
Este novo alçado, orientado para o Casal de Santa Luzia (considerado actualmente o tardoz
da escola), à imagem e semelhança dos pátios de Ventura Terra, será delimitado por uma
galeria exterior com métrica e proporção idênticas às existentes, que funcionará não só como
elemento uniformizador do conjunto, mas também, como elemento de ligação e circulação
à semelhança das do edifício principal em que a distribuição se faz sempre pelo exterior.

Galeria existente
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BLOCO 1: Lyceu de Camões
Como edifício pensado e construído de raiz para servir o propósito de ensino / aprendizagem,
a disposição funcional do espaço, tal como foi projectado por Ventura Terra, é em tudo
semelhante à proposta que aqui se descreve, nomeadamente, e de uma forma geral:
a)

no corpo da fachada principal: serviços administrativos, biblioteca e espaços destinados
ao corpo docente (antiga residência do reitor);

b)

no corpo central, perpendicular à fachada principal: ginásio e, no torreão Nascente, onde
era o antigo refeitório, espaços lectivos (laboratórios e salas de aula);

c)

nas alas laterais e respectivos torreões: salas de aula.

Distribuição Funcional

a)

b)

c)

A intervenção neste edifício caracteriza-se pela reabilitação e restauro geral do edifício,
exceptuando, apenas quando necessário, a introdução de novos elementos que possibilitam
o cumprimento das diversas disposições regulamentares e exigências funcionais. Mantémse igualmente a estrutura funcional do edifício, que se apresenta clara e actual.
São criados e prolongados os núcleos de escadas em todos os torreões, já que funcionam
como rótulas do edifício, melhorando a segurança através da eliminação de zonas de impasse
e da criação de caminhos de evacuação alternativos.
Para efeitos de segurança, o controlo de entradas será feito no perímetro exterior.
Relocalizam-se as vedações existentes na fachada principal, relacionando-as com os torreões
Norte e Sul, mantendo-se o encaminhamento das pessoas para a entrada principal, com
controlo de acessos. No edifício do Liceu, as entradas secundárias Norte e Sul serão
recuperadas para o acesso directo dos alunos aos pátios, tal como originalmente, mas a sua
utilização prevê-se ser esporádica, em situações excepcionais de realização de eventos ou
de abertura da escola ao exterior.
O átrio de entrada será alvo de uma intervenção de restauro, exceptuando a alteração da
cota de pavimento, permitindo que o atravessamento transversal entre os 2 pátios existentes
seja feito de nível. Os dois espaços contíguos destinam-se à recepção e sala de espera, onde
poderá ser associado um ponto de informação e promoção/venda do Liceu Camões.
É também neste corpo central que se situa a entrada principal para o ginásio, que será
também restaurado na sua forma original, e que manterá a sua função original, aliviando-o
de actividades mais pesadas como jogos de equipa, que passarão a ser realizados nos
campos de jogos e no pavilhão desportivo.
O átrio distribui ainda para o núcleo museológico e expositivo a criar futuramente no piso -1
e será o acesso principal à Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos (BE/CRE), que
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se estende no piso 1 do corpo Poente. A área de acolhimento/recepção, o Salão Nobre, será
a biblioteca original de Ventura Terra. Localizada no torreão central será restaurada na sua
versão original, eliminando todas as alterações realizadas posteriormente.
No torreão central será criada uma nova entrada igual e simétrica à actualmente existente
(acesso à antiga residência do reitor) que dará acesso a um ascensor. Este novo equipamento
articulará todos os pisos e possibilitará o acesso a pessoas com mobilidade condicionada a
todo o edifício.
O piso 2 e sótão deste torreão serão a zona de pausa e de trabalho do corpo docente, que
terá acesso através do núcleo de escadas da biblioteca ou através do ascensor.
As Alas Sul e Norte, e respectivos torreões, serão destinadas a salas de aula, mantendo a sua
função original, beneficiando de iluminação e ventilação naturais. A configuração e tipologia
do edifício do Liceu permitem a ventilação natural transversal da quase totalidade dos
espaços. O presente Projecto procura restabelecer alguns dos elementos originais (aberturas
sob os vãos das fachadas), de modo a tirar partido desta possibilidade, contribuindo para a
sustentabilidade do conjunto e reduzindo o impacto dos equipamentos de ventilação e
climatização mecânica no edifício.
As galerias em torno dos pátios serão restauradas e manter-se-á a circulação exterior.
O torreão Central Nascente será um espaço dedicado a laboratórios de Biologia e Geologia
no piso 0 e a salas de aula no piso 1. O acesso a estes espaços poderá ser feito directamente
do exterior pelas galerias cobertas de ambos os pátios, por um lanço de escadas a partir da
Alameda das Tílias, pela galeria do ginásio (piso 1) ou através de um conjunto de escadas
interiores desde o piso -1.
BLOCOS 2 E 3: Pavilhões de Química e Física
Os pavilhões, construídos posteriormente ao edifício principal para colmatar a necessidade
de espaço experimental de física e química, serão mantidos na sua forma, sendo alterada
apenas parte da sua compartimentação interior. Assim, cada um deles albergará 2 salas
experimentais (laboratórios) com a respectiva sala de preparação, uma sala de aulas teórica,
uma instalação sanitária e arrumos / despejos de apoio à limpeza.
BLOCO 4: Auditório Camões
Não está prevista, nesta fase de projecto, qualquer intervenção neste edifício.
BLOCO 5: Antiga Escola António Arroio
O edifício manterá o seu uso original, albergando a área curricular das artes, nas suas diversas
vertentes: teatro, música, artes plásticas e artes digitais. A intervenção no edifício da antiga
Escola António Arroio assenta na reestruturação do seu interior, libertando-o de paredes
introduzidas posteriormente à sua construção, permitindo a criação de salas de aula dotadas
de maior flexibilidade, com valências e dimensões diversas. As instalações sanitárias
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existentes serão remodeladas e serão criadas novas instalações no piso 0 e -1 (para reforço
de utilização, no apoio à Área do Aluno.
Os corpos que definem o pátio deste edifício são prolongados com a criação de uma grande
área, definida como a Área do Aluno. Este espaço será a área social e ponto de encontro por
excelência de toda a escola. A Área do aluno será constituída por espaços autónomos, tais
como: Associação de Estudantes (incluindo a rádio escolar), a Loja Escolar e a Cafetaria. Pela
sua localização, a Cafetaria poderá servir o espaço interior, mas também directamente para
as áreas de lazer exteriores.
As escadas de ligação entre os 2 pisos localiza-se a Nascente entre o edifício existente e a
ampliação, integradas num espaço de duplo pé direito e cuja cobertura se prolonga
suportada em pilares metálicos que sublinham a métrica das galerias.
Sendo a imagem do Liceu, também neste edifício, toda a circulação preferencial passará a
ser feita pelo exterior, libertando totalmente o espaço interior para áreas funcionais.
Os vãos dos alçados interiores, confinantes com o pátio, serão rasgados até ao pavimento,
permitindo contrariar alguma deficiência de iluminação natural. Os novos vãos serão
justapostos à fachada, à imagem do que sucederá nos novos vãos do piso -1 do Liceu
confinantes com os pátios ingleses Sul e Norte.
BLOCO 6: Pavilhão Desportivo
A abertura da fachada Norte deste edifício estabelece uma maior permeabilidade entre
interior e exterior, controlada por um novo vão envidraçado.
A zona de entrada no edifício será reformulada para possibilitar a integração do posto de
transformação com possibilidade de acesso directo pelo exterior e a portaria / central de
segurança.
Os balneários dos alunos serão reformulados e ampliados. Serão igualmente criados 2 novos
balneários para professores, de forma a dar resposta ao programa.
Estas intervenções obrigam à reformulação do alçado Poente do edifício permitindo clarificar
a sua relação com os espaços e edifícios envolventes.
No piso superior, onde está localizada a entrada directa para as bancadas do pavilhão, todo
o gradeamento será removido permitindo libertar este terraço para a sua utilização como
espaço integrante do liceu.
BLOCO 7: Portaria
Não será construído. Por uma questão de simplificação de processos, optou-se por manter
inalterada a denominação de todos os Blocos.
BLOCO 8: Galerias exteriores
As galerias assumem-se como um elemento unificador da intervenção. Replicam, de forma
contemporânea, os princípios do edifício original: possibilitam a circulação coberta entre os
diversos blocos do complexo escolar, enquadram as novas áreas de lazer e materializam o
novo acesso da escola.
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6 – MATERIAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS
O complexo escolar é composto por vários edifícios (blocos) construídos em diferentes
épocas. Surgem assim diferentes realidades espaciais, construtivas e materiais, com
distintos estados de conservação e patologias.
Dada a importância e protagonismo assumido, de forma natural, pelo edifício principal do
Liceu, entendeu-se que seria essencial a sua reabilitação e restauro, mantendo os
acabamentos originais preconizados pelo Arq. Miguel Ventura Terra, expressos no ‘Caderno
de Encargos’ original. A renovação destes acabamentos surge como necessidade nalgumas
áreas funcionais e a sua extensão a toda a restante intervenção, surge como a opção lógica,
assumindo-se desta forma uma hierarquia no conjunto edificado e na sua relação com a
envolvente urbana.
O existente contagia a nova proposta e não o contrário, assumindo-se uma linguagem de
continuidade e não de ruptura.
Com base no mapa de acabamentos existentes no edifício do Liceu foram definidos os novos
acabamentos e sistemas construtivos de forma a melhorar as condições existentes sem
comprometer a sua expressão original.
A pedra lioz será usada em cantarias que seja necessário completar ou substituir. Embora de
uma forma geral estejam em bom estado, pensa-se que uma limpeza pouco agressiva (água
nebulizada e escova macia) será o suficiente.
Sempre que necessário, o reboco das paredes exteriores em alvenaria de pedra será picado
até às alvenarias de forma a ser possível a aplicação de novos rebocos com argamassas
bastardas de cimento branco, cal aérea e areia fina. Propõem-se argamassas bastardas e não
de cal, pela necesidade de consolidação e reforço estrutural.
Os azulejos existentes nos paramentos exteriores dos pátios serão removidos (após
levantamento métrico e fotográfico), limpos e recolocados na sua forma original, de acordo
com os critérios e metodologia preconizados pelos técnicos do Museu Nacional do Azulejo
(ver relatórios técnicos). Os azulejos que se encontram em falta, em mau estado ou
simplesmente sejam diferentes dos originais, serão substituídos por réplicas, idênticos na
forma, dimensão e cor, aos originais.

Lambril em azulejo existente nas galerias
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Quanto às paredes interiores dos espaços, quando não se trate de espaços a restaurar
(entrada, salão nobre, ginásio), será executado um lambril que permitirá incorporar todos os
sistemas necessários para os espaços: sistema de ventilação, condicionamento acústico,
iluminação e sinalética de segurança, quadros eléctricos e demais equipamentos que são
requisito da PE para cada espaço.
Serão recuperados todos os pavimentos existentes em mosaico hidráulico, sempre que
possível. Recorrer-se-á, tal como no caso dos azulejos, a novos mosaicos em tudo idênticos
aos existentes para substituição dos que não se encontrem em condições.

Pavimento em mosaico hidráulico existente nas galerias e na antiga entrada da residência do Reitor

Os pavimentos interiores em soalho de madeira de ‘Pitch Pine’, serão também mantidos,
recuperados e substituídos, quando necessário, por peças de madeira idêntica.
Aproveitando a necessidade de refazer os estuques do tecto por se encontrarem muito
degradados, será aplicada uma protecção ignífuga antes do novo estuque, de forma a
melhorar o desempenho do edifício na resistência ao fogo entre pisos. Todos os tectos serão
estucados, como originalmente, sem aplicação de tecto falso uma vez que isso implicaria
grandes alterações nos vãos, já que em muitos dos espaços os vãos se desenvolvem a toda
altura do piso, desde o pavimento até ao tecto. Em alternativa, procurar-se-á que todas as
infraestruturas tenham uma distribuição vertical nos edifícios, feita através da introdução de
paredes divisórias entre espaços. Serão feitas distribuições pontuais na horizontal,
procurando minimizar o impacto e o número de roços.
Propõe-se a recuperação dos vãos existentes e a introdução de uma segunda caixilharia
interior nos vãos orientados a norte ou na proximidade dos campos de jogos. Serão
introduzidos elementos exteriores de sombreamento nos vão orientados a sul e a poente.
Também serão recuperados os vãos existentes (actualmente tamponados) que se
destinavam a fazer a ventilação dos espaços. Procurar-se á desta forma beneficiar da
ventilação transversal, feita de forma natural em detrimento da ventilação mecânica.
Pretende-se desta forma reduzir os custos de manutenção e melhorar a eficiência
energéticado edifício.
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Os gradeamentos e todos os elementos metálicos serão integralmente recuperados, sendo
que, os tubos de queda existentes (em PVC), serão substituídos por novos, executados em
zinco, com protecção através do embainhamento em tubos de aço, nas zonas acessíveis.
Todos os planos horizontais de ressaltos, platibandas e muretes com acabamento em reboco
serão capeados a zinco para evitar escorrências, evitando degradações futuras e reduzindo
custos de manutenção;
As coberturas serão recuperadas, substituindo as telhas na íntegra por idênticas. A
impermeabilização e os isolamentos térmico e acústico far-se-ão ao nível da laje de esteira
de forma a permitir que o desvão da cobertura permaneça bastante ventilado para os
sistemas AVAC que aí serão colocados. Serão criados elementos de ventilação, grelhas e
chaminés, em zinco para as instalações de AVAC, esgotos, elevadores e segurança.
Em relação à cave e toda a construção nova, os acabamentos serão sempre escolhidos tendo
em conta as soluções a utilizar no Liceu que, tal como foi dito, se baseiam essencialmente
no existente:


Nas instalações sanitárias, áreas técnicas e circulações, as paredes interiores serão
forradas a azulejo, liso, 15x15cm, de cor branca, acabamento vidrado brilhante. Todas
as esquinas serão protegidas através do revestimento de peças especiais (cantos rectos)
da mesma série dos azulejos, 15x3cm, cor branca, acabamento vidrado brilhante;



Quanto aos novos pátios igleses, funcionarão como uma extensão do interior utilizando
os mesmos acabamentos, procurando a caixilharia e as vedações das áreas técnicas ter
uma expressão residual, maximizando a transparência, sem comprometer a segurança
e durabilidade;

Nos edifícios de ciências (física, química, biologia e geologia - blocos 2 e 3) serão assumidos
os mesmos princípios do liceu.
No Pavilhão Desportivo (bloco 6) não haverá alterações ao nivel de revestimentos e
acabamentos uma vez que a sua construção é recente. Haverá a abertura de um vão a Norte,
para os campos de jogos materializando um grande envidraçado de abrir que permita uma
comunicação fácil entre interior e exterior. A sua concepção respeitará as exigências ao nível
da segurança, já que a sua localização, na proximidade de campos de jogos, implica a
possibilidade de impactos superiores aos considerados ‘correntes’.
Na antiga Escola António Arroio (bloco 5) será necessária a sua reabilitação. O edifício
encontra-se bastante adulterado no seu interior, relativamente ao original. Propõe-se por isso
a continuidade dos princípios a implementar no edifício do Liceu e a aplicação de materiais
idênticos, com excepção daqueles que se venham a julgar serem os originais do edifício. As
novas fachadas serão em vidro, com estrutura metálica. A estrutura será realizada, tal como
as galerias exteriores de circulação deste edifício e das que contêm os campos de jogos, à
imagem das existentes no edifício do Liceu.
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7 – CONCLUSÃO
Em reforço do supra exposto, a intervenção proposta pretende dignificar o existente,
dotando-o de excelentes condições de utilização, em cumprimento dos requisitos
programáticos, mas também das imposições regulamentares, nomeadamente quanto a
segurança e acessibilidades. Nos casos em que a classificação dos edifícios assim o exija, e
permita, serão invocadas situações e regimes de excepção, desde que não sejam colocados
em causa os princípios básicos e fundamentais de segurança, acessibilidade e qualidade
geral da Proposta.
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ANEXO I
PARECER IGESPAR
(MINISTÉRIO DA CULTURA – DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DE LISBOA E VALE DO TEJO)
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