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eestruturar o Parque Escolar pode 

parecer, à partida, uma tarefa 

árdua e difícil, complexa e financei-

ramente significativa. É tudo isso e 

mais: um desafio gratificante, uma 

renovação de espaços ocupados 

sistematicamente por professo-

res, funcionários e novos alunos, 

uma aproximação à comunidade.

Na passagem de um projecto 

à concretização confrontámo-nos com muitos obstáculos, 

é certo, mas na fase final é extraordinário perceber a adesão 

da comunidade escolar a quem se destina, registar as suas 

memórias e entender que estamos a construir espaços 

de futuro e com futuro.

A escola não é um local de passagem. É um refúgio, uma cáp-

sula protectora onde se projectam sonhos e ideias, onde cres-

cemos e aprendemos a conviver. É aqui que podemos adquirir 

conhecimento e ferramentas para construir o futuro. A escola 

é um lugar fundador de princípios e valores. Deverá ser enten-

dido nessa dimensão humana para que possamos valorizar 

de forma real e eficaz as escolas que temos.

Importa agora preservar o trabalho feito. A renovação do Par-

que Escolar obedeceu a critérios de qualidade e de inovação, 

espelhando preocupações ambientais e de gestão de relações 

humanas. A renovação dos equipamentos escolares, este pro-

jecto que se concretizou e no qual se apostou o máximo 

de esforços, não se limitou a ser uma operação à superfície.

A renovação foi profunda, indo ao encontro das necessidades 

reais de cada população escolar, aceitando diferenças, com-

preendendo tradições e a história de cada estabelecimento 

de ensino. Ao mesmo tempo, imprimiu-se um espírito de mo-

dernidade, abrindo os espaços, seleccionando materiais 

e criando soluções potencialmente eficazes para cada projecto 

curricular. Um dos motes desta modernização do Parque Esco-

lar implicou a aceitação de que as escolas não são todas iguais, 

os generalismos, ideias feitas e preconceitos, 

foram recusados.

Cada escola foi entendida como uma velha casa que precisava 

de carinho, de uma nova face, melhor e funcional, aberta 

à comunidade e às pessoas. Cada escola vale por si. Ontem, 

hoje e amanhã.

Teresa Heitor,

Vogal do Conselho de Administração da Parque escolar, EPE

R

Pólo de Educação e Formação 
D. João de Castro

EsCola sECunDária FonsECa BEnEviDEs 
CinEl - CEntro DE Formação ProFissional
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A escola secundária moderna nasce, em 
Portugal, em 1906, há mais de 100 anos, com 
a criação dos liceus nacionais centrais, o Ale-
xandre Herculano e o Rodrigues de Freitas (no 
Porto), o Pedro Nunes, o Camões e o Passos 
Manuel (em Lisboa). 
As escolas secundárias apresentam desde 
então duas características distintivas. 
Em primeiro lugar, no plano curricular, uma 
organização baseada em conjuntos e sequên-
cias de disciplinas e numa coordenação do 
trabalho pedagógico dos professores. Antes, 
não existia organização curricular como hoje 
a conhecemos, mas apenas uma justaposição 
de disciplinas avulsas. 
Em segundo lugar, no plano das infra-estru-
turas, a concepção e construção de raiz de 
edifícios destinados ao ensino, dispondo das 
características adequadas a “uma educação 
activa, a um ensino de características práti-
cas e experimentais, que se dirige ao corpo e à 
mente dos alunos”. O cuidado posto na edifica-
ção e no apetrechamento de instalações labo-
ratoriais, de salas para disciplinas de desenho 
e trabalhos manuais, ou de espaços para a 
prática da educação física é bem revelador de 
um projecto pedagógico que permite inter-
pretar o programa de construções escolares 
nessa altura definido (Nóvoa, História dos Li-
ceus). Antes, o ensino secundário realizava-se 
em edifícios que não tinham sido construídos 
com essa função.
Desde então, o país fez um enorme e continu-
ado esforço de expansão da rede de escolas, 
de escolarização e de actualização de currícu-
los e programas de ensino secundário.
O maior esforço concentrou-se no pós-25 de 
Abril, com a construção de 77% das escolas 
hoje existentes, cerca de metade das quais 
na década de 80. Há uma enorme diferença, 
no que respeita a robustez, entre as escolas 
construídas antes e depois do 25 de Abril, uma 

vez que nos últimos 30 anos o crescimento 
rápido só foi possível com o recurso à pré-
fabricação e à construção económica. 
Temos hoje escolas, algumas com cerca de 
100 anos, envelhecidas, outras com cerca de 
50 anos, degradadas, e muitas outras, bem 
mais recentes, que não estão preparadas para 
o futuro.
A maioria dos edifícios que constituem o par-
que escolar apresenta sinais vários de degra-
dação física e ambiental e de obsolescência 
funcional resultantes do desgaste material a 
que os edifícios têm sido sujeitos, da altera-
ção das condições de uso iniciais decorrentes, 
por exemplo, da evolução dos currículos, bem 
como, em alguns casos, da sua sobre-ocupa-
ção. Estes problemas são ainda o resultado da 
ausência de um modelo eficaz de financiamen-
to e de programas continuados de conserva-
ção e de manutenção dos espaços escolares. 
O programa de modernização das escolas 
secundárias visa, justamente, preparar as 
nossas escolas para o futuro, para que seja 
possível formar em melhores condições as 
actuais e futuras gerações de jovens. 
São três os objectivos fundamentais deste 
programa.
Em primeiro lugar, o programa visa a melhoria 
da qualidade dos espaços físicos e do equi-
pamento, como condição para a melhoria da 
qualidade das práticas de ensino e de apren-
dizagem. 
Uma escola moderna, a tempo inteiro, ade-
quada às exigências curriculares e de inova-
ção, deve oferecer espaços de trabalho e de 
estudo, multi-funcionais, espaços de sociali-
zação e de abertura à comunidade, bem como 
infra-estruturas de comunicação e condições 
de habitabilidade. 
Uma escola modernizada contribuirá para o 
bem-estar de alunos, professores e pessoal 
não-docente, ajudando a criar laços entre 

estes e o espaço envolvente e favorecendo a 
participação de todos no projecto educativo.
Em segundo lugar, o programa de moderniza-
ção das escolas enquadra-se numa estratégia 
mais ampla que visa atrair alunos para o ensi-
no secundário, em particular, para os cursos 
profissionais. 
Para cumprir este objectivo, precisamos de 
escolas modernizadas, dotadas de equipa-
mentos de qualidade e capazes de responder 
aos desafios do uso intensivo de tecnologias 
de informação e comunicação, do trabalho ofi-
cinal e experimental e de outras actividades 
complementares à sala de aula.
Por fim, este trabalho de modernização do 
parque escolar deve valorizar a integração 
das escolas na paisagem e na vida das cidades. 
Alguns dos edifícios escolares, em particular 
os construídos ao longo da primeira metade 
do século XX  fazem parte de um património 
urbano fortemente valorizado pelas popula-
ções. 
A modernização destes edifícios, sobretudo 
quando articulada com processos mais vastos 
de requalificação do tecido urbano envolven-
te, deve pois procurar reforçar os laços que 
ligam as escolas não apenas à história das ci-
dades e dos seus habitantes, mas também ao 
seu futuro projectado.
Esperamos hoje, como há cem anos, dar 
passos decisivos na modernização do ensino 
secundário do nosso país. E esperamos que 
essa modernização contribua para alcançar 
o objectivo que o Governo se propôs: o 
secundário como o nível de qualificação para 
todos os jovens  .

Programa de

modernização

A
escola é, por definição, espaço 
de aprendizagem, de crescimento 
e de preparação para um futuro 
que se quer potenciado por parâmetros 
de qualidade.
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Ministra da Educação



e
m Março de 2007 arrancámos para este 
ambicioso desafio de requalificar e modernizar 
330 escolas até ao ano de 2015, cumprindo 
o Programa de Modernização do Parque Escolar 
destinado ao Ensino Secundário, aprovado pela 
Resolução de Conselho de Ministros nº 1/2007.
João Sintra Nunes

Presidente da Parque Escolar 
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No passado recente as construções escolares 
procuraram responder ao desafio da massi-
ficação do ensino, canalizando todo o esforço 
financeiro para a construção de novos edifícios 
e para o alargamento da rede a todo o territó-
rio nacional (78% do parque escolar construído 
nos últimos 40 anos).
O Programa de Modernização do Parque Es-
colar destinado ao Ensino Secundário procura 
responder ao desafio da qualificação dos edifí-
cios escolares.

REquALIFICAR E MODERNIzAR OS EDIFÍCIOS
 
Pretendemos potenciar as condições para a 
concretização de uma cultura de aprendiza-
gem alargada, facilitando a divulgação do co-
nhecimento e aquisição de competências, as-
sente em seis vectores de intervenção:
Corrigir os problemas construtivos existentes; 
Melhorar as condições de habitabilidade, com 
particular ênfase na acústica, higrotérmica, 
qualidade do ar, segurança e acessibilidade;
Adequar os espaços e modernizar os equipa-
mentos dos laboratórios e oficinas, bibliotecas 
e centros de recursos, redes e salas de tecnolo-
gias de informação e comunicação, secretarias 
e zonas de recepção ao público em geral;
Garantir espaços de trabalho e de pausa para o 
corpo docente, bem como adequados espaços 
para convívio e trabalho informal de alunos;
Garantir flexibilidade e adaptabilidade dos es-
paços à diversidade curricular e à evolução das 
práticas pedagógicas, de modo a maximizar a 
utilização e a minimizar investimentos no fu-
turo;
Garantir a eficiência e auto-suficiência energé-
tica dos edifícios escolares, face ao aumento 
significativo dos consumos previstos resultan-
tes do reequipamento dos edifícios escolares.

ABRIR A ESCOLA à COMuNIDADE 
E uM SISTEMA DE GESTãO

Temos como objectivo também o recentrar a 
escola nos meios urbanos em que se inserem, 
criando condições espaço funcionais e de se-
gurança, para que nos horários pós ou extra 
escolares, os edifícios possam ser utilizados 
pela comunidade no âmbito das actividades as-
sociadas à formação pós-laboral, aos eventos 
culturais e sociais, ao desporto e ao lazer. 
Para garantir a sustentabilidade do programa 
ao longo do tempo é fundamental a concepção 
e adaptação de um modelo de gestão que ga-
ranta, após a operação de requalificação, o fo-
mento da correcta utilização das instalações e 
dos equipamentos, formando, acompanhando 
e responsabilizando os utilizadores; é, ainda, 

fundamental garantir a plena utilização das 
instalações e, por fim, dar uma resposta eficaz 
às necessidades de intervenção pontual de re-
paração ou às intervenções programadas de 
conservação e manutenção.

A CONCRETIzAçãO DO PROGRAMA 
DE MODERNIzAçãO 

A prioridade das intervenções é definida em 
conjunto com o Ministério da Educação, em es-
treita articulação com as Direcções Regionais 
de Educação, atendendo o grau de degradação 
dos edifícios; a carência de instalações em fun-
ção do número de alunos previstos; a gestão 
optimizadas dos financiamentos comunitários 
disponíveis e ainda a adaptação ao modelo de 
contratação, garantindo escala por região.
Sobre a metodologia de abordagem das inter-
venções, importa sublinhar que após a selec-
ção das escolas a intervencionar, se inicia um 
percurso conjunto, envolvendo cada escola, a 
Parque Escolar e os projectistas. Este proces-
so implica a definição do programa da interven-
ção, pelo acompanhamento das diversas fases 
de projecto e pela fixação do faseamento cons-
trutivo da obra. A participação de cada escola 
é uma marca do Programa, uma nova forma de 
trabalhar na Administração Pública, em que os 
utentes são participantes activos na definição, 
desde a definição do programa de intervenção 
até à conclusão da obra. 
Em Junho/Julho de 2007 iniciaram-se quatro 
intervenções piloto, abrangendo seis institui-
ções de ensino. O objectivo era o de aprofundar, 
consolidar e aferir conceitos programáticos de 
intervenção, práticas construtivas e orçamen-
tos de intervenção. 
Até 2014 serão requalificadas instalações cor-
respondentes a 330 escolas com ensino secun-
dário, abrangendo uma população estudantil 
de cerca de 400.000 alunos. Trata-se de um in-
vestimento sem paralelo nas construções es-
colares, correspondente à intervenção em 4,2 
milhões de m2, dos quais cerca de 70% são de 
requalificação integral.
O Programa de Modernização do Parque Esco-
lar Destinado ao Ensino Secundário constitui 
uma das maiores operações de requalificação 
global e integrada de edifícios escolares na 
Europa. É um desafio para a Administração 
Pública, para Arquitectos e Engenheiros, para 
o sector de serviços de fiscalização e gestão 
de segurança e para a indústria da construção 
civil e obras públicas. Esperamos que todos os 
parceiros desta operação estejam à altura do 
desafio para que juntos possamos construir 
escolas de futuro  . 



6  |   

O percurso 
do Liceu 
D. João de Castro 
(1928 - 2006) Gabriel Crespo

Coordenador da Biblioteca Escolar

Centro de Recursos Educativos

RENOVAR



Para dar solução a este problema, e com o 
objectivo de melhorar o rendimento do en-
sino secundário, foi fixado um número limi-
te de alunos (700) aos dois liceus mais im-
portantes de Lisboa (1928), por decreto do 
então ministro da Instrução Pública Duarte 
Pacheco. Assim, em Setembro de 1928, foi 
criado um liceu exclusivamente masculino, 
tendo a tarefa de o instalar ficado a cargo 
do professor Abel Ferreira Loff que foi o seu 
primeiro reitor. Foi ele que propôs o nome de 
D. João de Castro para patrono.

O Liceu D. João de Castro foi provisoriamen-
te instalado na Quinta da Nazareth (actual 
zona do Hospital da Santa Maria /Cidade Uni-
versitária), granjeando pela sua localização o 
nome de Liceu do Rego.
Deste local foi transferido para Belém (para 
o velho Palácio dos Marialva, também conhe-
cido como Palácio da Quinta da Praia ou do 
Bom Sucesso, onde é hoje o Centro Cultural 
de Belém) onde permaneceria cerca de uma 
década, instalado num edifício velho, o pa-
lácio da quinta da praia, improvisado para o 
efeito.

O Liceu D. João de Castro (Escola Secundária de D. João de Castro 
após o 25 de Abril) nasceu na sequência das medidas adoptadas 
pelo governo tendentes a promover o descongestionamento 
da explosão estudantil urbana que se verificou a partir de 1920 
nas grandes cidades do País.
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O liceu nasceu e viveu os primeiros anos da 
sua vida sempre em instalações provisórias 
e precárias.
Em 1936, no contexto de uma série de me-
didas legislativas promulgadas durante um 
período de reestruturações salazaristas, no-
meadamente a mudança de nome do próprio 
Ministério de Instrução para Ministério da 
Educação Nacional, foram encerradas várias 
escolas do país. Ao Liceu D. João de Castro 
coube, então, a despromoção de ficar redu-
zido a secção do Liceu Pedro Nunes. Numa 
época em que o liceu tinha já uma identidade 
própria, um específico ambiente de convi-
vência e trabalho e um espírito de escola no 
qual se reconheciam professores e alunos 
desde a primeira hora. 
Em 1938, ano da Grande Exposição Histórica 
do Mundo Português, localizada na zona de 
Belém/Jerónimos como expoente máximo do 
Império Português a comissão encarrega-
da do projecto decidiu ocupar o velho Palá-
cio dos Marialva  onde se hospedava o liceu, 
na época reduzido à condição de secção do 
Pedro Nunes. Sob pressão do ministério das 
Obras Públicas, o ministério da Educação Na-
cional cedeu de imediato o dito palácio, fican-
do o Liceu D. João de Castro novamente sem 
abrigo.
Nova transferência, desta vez para o Palácio 
dos Condes da Ribeira Grande, na Junqueira, 
onde, apesar do estado de precariedade das 
instalações, o liceu serviu uma considerável 
população estudantil (masculina) que se dis-
tribuía pelas freguesias da Ajuda, Alcântara, 
Belém e ainda Algés e Cruz Quebrada.
Ao fim de algum tempo, a ainda secção do 
Pedro Nunes recebeu a promessa de voltar a 
ser Liceu D. João de Castro, o que viria acon-
tecer Entretanto, o liceu passou a habitar 
outro velho palácio na Junqueira, que teria 
posteriormente como último “inquilino”, o 
Liceu Rainha D. Amélia. Foi ainda durante a 
estadia neste edifício que o liceu recebeu as 
primeiras alunas, tornando-se no primeiro li-
ceu misto de Lisboa.
No ano lectivo de 1946/1947, o D. João de Cas-
tro tinha uma população de cerca de 600 alu-
nos, dos quais 200 eram raparigas, possuin-
do um corpo docente estável.
Neste ano lectivo, foi finalmente confirmada 
a construção de raiz do edifício onde ficaria 
instalado em definitivo, D. João de Castro, na 
Rua Jau, no Alto de Santo Amaro, sendo este 
o epílogo de um sonho de cerca de três dé-
cadas. 

O novo edifício do D. João de Castro, sito no 
Alto de Santo Amaro, ficou concluído nos pri-
meiros meses de 1949, fazendo parte de um 
conjunto de 30 novos liceus nacionais edifi-
cados no período do Estado Novo e, a 11 de 
Abril desse ano, o reitor Dr. Martins Sequeira 
abriu as portas do novo estabelecimento de 
ensino, coincidindo a inauguração com o iní-
cio das aulas do 3º período.
O edifício, de estilo modernista, apresenta 
uma construção simples, com espaços in-
ternos amplos, boa luminosidade adequada 
à vivência de uma escola na época, num con-
junto equilibrado.
Todas as estruturas concebidas para o novo 
liceu como um grande ginásio, laboratórios 
experimentais de física, química e biologia, 
grandes salas específicas, biblioteca, refei-
tório, museu, anfiteatro, balneários, enqua-
dravam-se num ensino que se pretendia or-
ganizado, pensado e controlado.
Depois de um período conturbado que todas 
as escolas viveram nos anos que se seguiram 
ao 25 de Abril, o Liceu D. João de Castro, com 
a nova designação de Escola Secundária (de 
D. João de Castro) a partir de 1976 e novas 
ofertas, reencontrou a estabilidade. 
A partir do início dos anos 90 do século XX, e 
como sucedeu em todas as escolas do centro 
de Lisboa, começou a sentir-se um decrésci-
mo acentuado do número de alunos. Apesar 
de representar uma boa aposta no futuro, 
procurando manter a tradição de qualidade e 
abertura que desde sempre a haviam carac-
terizado, a Escola Secundária de D. João de 
Castro foi suspensa no final do ano lectivo de 
2005-2006. 
Hoje, decorridos dois anos, terminadas as 
obras de requalificação e de acordo com os 
princípios orientadores preconizados pelo 
Plano Tecnológico, no local anteriormente 
ocupado pela Escola Secundária de D. João 
de Castro, ergue-se o Pólo de Educação e 
Formação D. João de Castro, como um “novo 
espaço” moderno, agradável, diversificado e 
funcional, apto a acolher um projecto inova-
dor destinado a optimizar o trabalho de toda 
uma comunidade escolar exigente e adaptá-
vel, onde não se valorizem apenas os saberes 
curriculares mas também as potencialidades 
de cada aluno  . 
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s objectivos deste novo 
projecto centravam-se 
na criação de um com-
plexo escolar que teria 
como principal objecti-
vo a formação na área de 
Electricidade e Electró-

nica. Corresponderia, deste modo, a trans-
ferir para a área geográfica da nossa escola 
uma entidade com áreas de formação especí-
ficas, altamente potenciada por novos recur-
sos – novas instalações, novos equipamentos 
didácticos e outros meios de trabalho actua-
lizados.
Não é sem alguma mágoa que esgotámos os 
dias de permanência nestes edifícios carre-
gados de história onde fomos profissional-
mente acolhidos, muitos de nós há já mais de 
três décadas. Neste complexo escolar forma-
ram a sua personalidade e adquiriram conhe-
cimentos para a vida – para a inserção na vida 
activa ou para o prosseguimento de estudos 
– várias gerações de estudantes que ainda 
hoje, nostalgicamente, nos presenteiam com 
a sua presença e reconhecem, orgulhosos, o 
seu percurso nesta escola. Alguns, ao tomar 
a opção primeira de participar como profes-
sores nas actividades formativas da Escola, 
contribuíram e continuam a contribuir para o 
enriquecimento da instituição a que perten-
ceram como alunos. 
Os edifícios, como meio físico de suporte a 
uma convivência entre os membros da uma 
comunidade escolar – alunos, professores e 
outros funcionários – são também uma re-
serva de “património” próprio que nos trans-
mite segurança e nos referencia na socieda-
de a que pertencemos.

Estamos conscientes disso e apostados em 
colaborar numa mudança que permita desen-
volver as áreas formativas da Escola Secun-
dária de Fonseca Benevides no novo espaço 
físico que lhe está reservado dentro do Pólo 
de Educação e Formação Profissional de Dom 
João de Castro. Será aqui que daremos conti-
nuidade ao trabalho de formação no domínio 
da Electrónica, Química e Informática, con-
tinuando a assegurar os níveis de qualidade 
que nos permitam valorizar a tradição de que 
somos herdeiros e de que muito nos orgulha-
mos.
Como membros de uma nova comunidade 
mais alargada, reunida neste novo comple-
xo edificado, queremos contribuir para valori-
zar o Pólo a que ficaremos ligados. Desejamos 
que os alunos conseguiam adquirir um ele-
vado contributo para a sua plena realização 
como cidadãos detentores de conhecimentos 
e valores. Desejamos que os alunos possam 
estar de bem com a vida e acrescentar mais 
valor à sociedade a que pertencem .  
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MUDANÇA 
DA ESCOLA 
SECUNDÁRIA 
DE FONSECA 
BENEVIDES

Foi com alguma surpresa mas não inesperadamente que 
fomos informados da decisão em “privilegiar” a Escola Fonseca 
Benevides com a transferência para as novas instalações 
do Pólo de Educação e Formação Profissional de Dom João de Castro.

O

Laura Morgado

Directora da Escola Secundária 
de Fonseca Benevides

RENOVAR





12  |   RENOVAR



Os bens intensivos em conhecimento (mi-
cro-electrónica, informática, telecomunica-
ções, produtos farmacêuticos) são os que 
apresentam  maior dinamismo  no comércio 
internacional. Por isso, Portugal não deve-
rá concorrer com países especializados em 
produções baseadas na intensidade do tra-
balho ou recursos naturais (Norte de Áfri-
ca, Turquia, Roménia, Índia…), mas sim com 
países que se posicionam na escala de pro-
dução e do conhecimento (Polónia, Hungria, 
Singapura…). Não é suficiente produzir com 
mais produtividade e criatividade, é essen-
cial criar condições que permitam explorar 
novas áreas de actividade com potencial de 
crescimento a nível mundial.
Um número significativo de segmentos e 
“clusters” encontra-se fortemente exposto 
à competição internacional e poderá consti-
tuir a base para um crescimento mais rápido 
no futuro. É de primordial importância para 
Portugal a promoção de uma dinâmica de 
“clusters”, em torno dos seguintes Sectores 
Estratégicos: Comunicações/Electrónica; 
Aeronáutica/Automóvel; da Saúde e, por fim, 
Energias Renováveis.

ACTIVIDADES 
DE FUTURO 
EM PORTUGAL

A inovação e a difusão de tecnologias se-
rão as forças motrizes do enquadramento 
internacional, pressionando no sentido de 
gerar competências que as utilizem e as de-
senvolvam. Comuns aos “cluster” identifi-
cados existem um conjunto de tecnologias 
emergentes, como as de Informação; de 
Materiais; da Vida; Energéticas Limpas. Es-
tas tecnologias serão associadas ao cresci-
mento rápido de um conjunto de actividades 
e sectores organizados à escala global, bem 
como à criação de segmentos de mais rápido 
crescimento em actividades mais maduras.
Para a operacionalização destes “clusters” é 
necessário a formação de recursos humanos 
com diversas vertentes de especialização. É 
importante ter em atenção a eficiência, a efi-
cácia e a qualidade. Por isso, as verbas a atri-
buir à formação profissional não devem ser 
consideradas como um custo, mas sim como 
um investimento e as mesmas devem ser 
consistentes com os objectivos propostos.

Portugal é uma economia aberta com um grande diferencial 
de desenvolvimento face à união Europeia, pelo que o seu 
potencial de crescimento depende da produtividade e da 
modernização da máquina do Estado. A produtividade só 
aumentará com uma maior aposta na formação de recursos 
humanos e mais concorrência no mercado interno.

Pólo de Educação e Formação D. João de Castro    |   13

Eng.º Eduardo Fonseca
Director do CINEL
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PRINCIPAIS 
OBJECTIVOS

As competências e o nível de conhecimentos 
vão desempenhar um papel chave nas em-
presas dos Sectores da Indústria Eléctrica 
e Electrónica, das Telecomunicações e da 
Energia.
O investimento em infra-estruturas tecnoló-
gicas está a dinamizar a procura de talentos 
e ainda de quadros médios altamente quali-
ficados.
Espera-se que em 2009 seja mais um ano de 
revolução nas telecomunicações, obrigando 
os vários “players” a encontrar formas de 
se diferenciarem, seja pela inovação ou pela 
oferta de novos serviços, destacando-se 
neste cenário o desenvolvimento da Televi-
são Digital Terrestre. Também no campo da 
Saúde, em Portugal, estão a surgir grandes 
desenvolvimentos ,nomeadamente com a 

criação do Pólo de Competitividade e Tec-
nologia - Health Cluster Portugal, onde 70 
entidades da área da saúde se uniram para 
reforçar a investigação e fomentar o desen-
volvimento de parcerias e projectos inova-
dores. O objectivo é o de acrescentar valor, 
aumentar as exportações nesta área e atrair 
investimento estrangeiro (até grandes in-
vestimento em novos Hospitais Públicos e 
Privados) daí resultando a necessidade de 
formar novos profissionais para as necessi-
dades emergentes, nomeadamente Técni-
cos de Electrónica Médica.
As Redes de Nova Geração (RNG) em fibra óp-
tica serão uma nova realidade em Portugal. 
O objectivo do Governo prevê que até 2010 
possam existir mais de um milhão de pesso-
as ligadas. Estas redes são unanimemente 

consideradas uma questão essencial para 
a modernização do país por serem as auto-
estradas da informação do futuro que irão 
proporcionar o desenvolvimento de serviços 
sofisticados. Por esta razão, são um investi-
mento estratégico prioritário para o país. O 
CINEL irá reforçar a formação de trabalhado-
res na área da fibra óptica promovendo for-
mações modulares de curta duração.
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O PÓLO DE EDUCAÇÃO 
E FORMAÇÃO 
D.JOÃO DE CASTRO
Com a criação do Pólo de Educação e Forma-
ção D. João de Castro, o CINEL fica prepara-
do para responder aos novos desafios acima 
identificados. O Plano de Actividades no perí-
odo 2009-2013 desenvolver-se-á integrando 
e dando respostas ao Sistema de Formação, 
Sistema de Educação e Sistema Empresarial, 
pelo que contemplará, entre outros:

A continuação do desenvolvimento das ac-
ções de formação para os Sectores da Indús-
tria Eléctrica, Electrónica e Telecomunica-
ções, alargando o seu âmbito para o Sector 
da Energia, sendo de destacar as formações 
na área da Electricidade Industrial, Domótica 
e Gestão Técnica Centralizada, das Energias 
Renováveis, Electrónica Médica e TIC.

O arranque de novos cursos de especializa-
ção tecnológica de acordo com os Protocolos 
para Prosseguimento de Estudos celebrados 
com estabelecimentos de ensino superior.

A consolidação e a expanção no âmbito do 
Centro Novas Oportunidades o sistema de 
Reconhecimento, Certificação e Validação de 
Competências de forma a assegurar a ade-
quação da oferta formativa às necessidades 
das empresas e dos trabalhadores, a valorizar 
as aprendizagens por via da experiência e a 
permitir a estruturação de percursos de for-
mação coerentes.



lém da escola secundá-
ria aí residente, as insta-
lações serão ainda uti-
lizadas pelo Centro de 
Formação Profissional da 
Indústria Electrónica - CI-
NEL, partilhando salas de 

aula, laboratórios e outros espaços, associan-
do assim à antiga instituição o Polo de Forma-
ção de Electricidade e Electrónica. 
Dos 8.051,00m2 de área bruta de construção 
existente, cerca de 400,00m2 deverão ser de-
molidos em virtude da articulação com a nova 
edificação a prever. A nova edificação é, na 
verdade, um sistema de edifícios justaposto 
ao existente, que alberga as novas valências 
do Programa. 
A norte do corpo principal do Liceu surge o 
edifício que contém o conjunto de laborató-
rios de electrónica, electromecânica, infor-
mática, micro-soldadura, electrónica de cir-
cuitos, domótica, energias renováveis etc e 
respectivos espaços de apoio. 
A circulação original passa assim a servir os 
dois corpos e é ampliada. 
O edifício laboratorial, com 88 metros de lon-
go e elevando três pisos acima do solo, mate-
rializa uma nova frente transparente e trans-
lúcida voltada a Norte; esta é a nova face do 
conjunto edificado e receberá o acesso públi-
co principal. Este acesso ganha assim o carac-
ter de praça sobre-elevada, pelas suas dimen-
sões e desenvolvimento e pelo facto de ligar 
de nível a Rua e o Edifício. 
O desnível, pré-existente, entre o Piso 2 e a 
Rua deixa de constituir algo a vencer e passa a 
proteger os novos espaços de recreio e refei-
tório-cafetaria, como zonas de convívio. Por 
último, o pavilhão gimnodesportivo justapõe-
se, a Norte, ao corpo do antigo ginásio. Este 
edifício alberga o novo programa desporti-
vo, acolhendo a prática de várias modalidades 
homologadas, o que possibilita a sua utiliza-
ção pela comunidade extra-escolar.
O edifício da Escola D. João de Castro ocu-
pa uma superfície de aproximadamente  
25.655,00m2. 

NOTAS PARA 
A MODERNIzAçãO 
DO LICEU D. JOãO DE CASTRO
Gonçalo Byrne
Arquitecto
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A sua implantação  proporcionou uma liber-
tação generosa de uma área exterior, actual-
mente desqualificada e obsoleta face ao pro-
gressivo abandono das instalações. O edifício 
existente apresenta uma área bruta total de 
8.051,00m2, distribuída por três pisos. 
O mesmo edifício desenvolve-se de Nascen-
te para Poente, voltando a sua maior fren-
te a Sul, gerando uma planta alongada e 
ligeiramente sinuosa, com sucessivas reo-
rientações das alas que recuperam sempre a 
direcção mais importante. Os três pisos, origi-
nalmente designados como 1, 2 e 3, manterão 
o mesmo nome na remodelação. 
Os pisos 1 e 2 têm acesso directo ao exterior, 
sendo este último parcialmente enterrado, já 
que o edifício produz um socalco, servindo ele 
próprio de muro de suporte. Apenas o piso 3 
está completamente elevado. 
Inicialmente desenhado como liceu misto, o 
edifício detém características de simetria, or-
ganizando zonas de circulação junto à facha-
da norte e áreas funcionais viradas, sobretu-
do, a sul.
No piso 1 são evidentes duas áreas de recreio 
coberto, uma sob cada ala do edifício, descri-
minando originalmente a secção masculina 
da feminina. Neste piso encontram-se os es-
paços comuns: salas de convívio, refeitórios 
e cozinha e áreas de secretariado e apoio. Os 
espaços correspondentes à cantina, balne-
áreos e arrecadações situam-se no extremo 
poente do edifício imediatamente sob o giná-
sio que se localiza no piso 2. 
Além do ginásio, situam-se no piso 2 as sa-
las de aula, laboratórios e anfiteatros, assim 
como a biblioteca, área expositiva e salas de 
reuniões e de professores. 
Com organização funcional herdada dos pisos 
inferiores, o piso 3 reflecte a mesma tipologia 
do piso 2, congregando funções semelhantes.
Foram identificadas patologias de nature-
za variada no edifício, sendo que se tornaram 
também alvo da intervenção . 

A operação de remodelação e ampliação da Escola D. João de 
Castro visa a adaptação da estrutura existente a um novo perfil 
programático e funcional. A intervenção deverá salvaguardar 
a identidade do edifício original, complementando-o.  

Ficha de projecto e de obra

Projecto de Arquitectura
Gonçalo Byrne, Arquitectos, Lda.

Projecto de Estabilidade
Betar - Estudos e Projectos 
de Estabilidade, Lda.

Projecto de Instalações Hidráulicas
Grade Ribeiro, Estudos,
Projectos e Consultoria, Lda.

Projecto de Instalações de Gás
A. Teixeira, Gás Engenharia

Projecto de Instalações Eléctricas 
e de Telecomunicações
Joule, Projectos, Estudos e Coordenação, Lda.

Projecto de Sistemas de Segurança
Multitec, Consultores Técnicos Associados, Lda.

Projecto de Instalações de AVAC 
José Galvão Teles - Engenheiros Lda.

Verificação do RSECE / Certificação Energética
NaturalWorks, projectos 
de Engenharia unipessoal, Lda.

Projecto de Condicionamento Acústico
NaturalWorks, projectos 
de Engenharia unipessoal, Lda.

Projecto de Resíduos Sólidos 
Ana Duarte, Eng.ª

Arquitectura Paisagista
Gonçalo Byrne, Arquitectos, Lda.

Gestão e Fiscalização
GESBAu - Engenharia e Gestão, Lda.

Empreiteiro Geral
HCI Construções, S.A.

A
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NOTAS PARA 
A MODERNIzAçãO 
DO LICEU D. JOãO DE CASTRO
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A ESCOLA
D. JOÃO DE CASTRO
Marco Buinhas

TIGER, tiger, burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?
(…)

And what shoulder and what art
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart begin to beat,
What dread hand and what dread feet?
(…)

Blake, William (1757-1827); The Tiger
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A ESCOLA
D. JOÃO DE CASTRO

Fascina-me a misteriosa resistência ofereci-
da por certos edifícios a essa morte lenta, a 
forma como contrariam o tempo e a vontade 
– ou a indiferença - humana, mesmo quando 
esvaziados de significado.
Morei durante anos a um quarteirão de dis-
tância de duas escolas, observando quase 
diariamente o silencioso envelhecimento 
desses edifícios.
Um envelhecimento que sempre me pareceu 
querer contrariar a ruína... em latência, lá no 
alto, são facilmente imaginável como senti-
nelas fluviais.
Ao mesmo tempo enquanto escolas, emer-
gem da cidade, como fragmentos de uma 
vasta geografia de afectos...
Guardo da escola, como todos, a memória 
dos primeiros amigos, da primeira palavra 
escrita, de um primeiro e remoto beijo.
Tenho da escola - conceito e edifício - a mais 
preciosa das memórias.
Uma escola é sempre mais do que uma escola 
(mesmo quando aparentemente mortifica-
da).
Repugna-me a indiferença. 
Uma ideia que parece ter vindo a (des)norte-
ar uma política de ensino e - arrisco dizê-lo - 
pautar o exercício de qualquer plano cultural.
A indiferença deixa rastos palpáveis e a cul-
tura é vista como um tigre...
Nas minhas caminhadas sempre imaginei 
camadas de vida - e de gerações - sobre 
camadas de tempo e de espaço.
É curioso: vejo as escolas como contentores 
de vida, mesmo quando o ciclo se interrom-
peu algures.
As duas escolas que fui observando  a 
partir da minha casa eram como suportes 
versáteis... julgo que esse é o aspecto que as 
poupou à ruína e lhes conferiu estabilidade, à 
espera de um novo ciclo de vida.

Este raciocínio pode parecer um pouco ingé-
nuo para alguns.
 As escolas estão agora a ser tocadas.
Novos programas e perfis funcionais, nova 
inscrição urbana nos mesmos invólucros... e 
depois novas gentes. 
Um novo ciclo, um sopro de vida...
Julgo que esta reflexão se confirmará num 
futuro próximo.
Do que conheço do projecto sei que soube to-
car, que soube aflorar a dimensão do respeito 
de forma rara (pelo menos quando se trata 
de lidar com património), hábil e elegante.
Neste caso o arquitecto importa muito...
Julgo que o projecto reflecte a vontade de 
reinscrição das escolas no bairro e na cidade, 
enxertando não só um novo perfil funcional 
como modos discretos de correlação entre 
ambas.
Por último, considero que o projecto é um 
perfeito reflexo aspectos que me parecem 
pautar a obra do Mestre Gonçalo Byrne de há 
muito para cá...
Sempre preferi guardar as dimensões sub-
jectivas e, por isso, não os vou revelar. 
A seu tempo serão as escolas a fazê-lo... 
estou seguro que esse será o seu dever. 
Deixei a minha velha casa há quase dois anos, 
mas não deixei o bairro nem as escolas.
Estou certo que voltarei com frequência, 
when thy heart begin to beat, como diria o 
poeta . 

Sempre me fascinou a concepção 
romântica de construir para 
uma futura (e digna) ruína.
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JOSÉ ÂNGELO 
E O LICEU 
DOM JOÃO 
DE CASTRO
O terreno destinado ao novo Liceu D. João de Castro 
é uma encosta e, portanto, o presente projecto 
não é apenas o de um liceu, mas também  
o “projecto de um novo terreno”.
“...ponto. Ponto final. O primeiro parágrafo está. 
Mas isto precisa de um cabeçalho.”

Filomena Marona Beja

24  |   RENOVAR



Pousou a lapiseira. Baquelite muito leve, 
suporte da mina e bico niquelados. um 
objecto que lhe fora parar ao bolso não 
sabia como. 
Lembrava-se, porém, de a ter usado 
durante a febre do Mundo Português. 
De a ir deixando em cima de todas as 
pranchetas. Até que se perdera.

Reaparecera-lhe mais tarde, enganchada 
num bloco. Mesmo a tempo e a jeito 
de apontar:

O novo Liceu destina-se a substituir o que se 
encontra em casa alugada na Junqueira, e é 
frequentado por 360 rapazes e 43 raparigas. 
...terreno reservado desde 21 de Abril de 
1938.

Propriedade da Casa Agrícola Vale Flor.
Beleza e grande efeito sobre o rio, denuncia-
dos pelas fotografias aéreas de Gröer. Etien-
ne de Gröer. Duarte Pacheco chamara-o a 
Lisboa com o desígnio de lhe reordenar a Ci-
dade. O País.
Mas para José Ângelo não era novidade o que 
se vira e fotografara lá de cima. Do aeroplano.

Ei-lo com sete, nove, dez anos, a ir para casa 
do mestre-escola. A voltar, fazendo caminho 
por ali. Pela folhagem. Pelos cheiros do bos-
que.
Incensos. Hibiscos. O canavial que cortava o 
vento e retinha o salitre vindo do mar.
O tanque.  
Águas de duas ou três nascentes. Frias. O ra-
pazio que por ali morava aos mergulhos. Bra-
cejando. Nus de Verão, ceroulas encharcadas, 
no avanço do Outono. “Vinha o fim de Novem-
bro, e nós sem desistirmos do tanque...”
Depois, as frieiras. Os dedos a ficarem verme-
lho-escuros. E na hora do piano, hirtos sobre 
o teclado.
“Erro da mão direita... da esquerda!” impa-
cientava-se a mãe. “Falta de ritmo... O que se 
passa contigo, José?!”
E os resfriados. Atingiam todos. Punham o 
pai a reclamar: “Ma che ne hanno fatto delle 

loro voci?!...” Continuando assim, nunca a Ca-
pela do Palácio Real teria um coro di bambini 
que se apresentasse.

O terreno para o liceu fora expropriado a 
10$000 réis o metro.

E a 3 de Fevereiro de 1941, o arquitecto Cot-
tinelli Telmo fez contrato com a Junta das 
Construções para o Ensino Técnico e Secun-
dário: No prazo de sessenta dias, teria pron-
to o anteprojecto para o Liceu Dom João de 
Castro.
Prazo curto. Mas Duarte Pacheco tinha pres-
sa. Queria tornar Arquitectura num curso su-
perior. Queria rapazes e raparigas bem pre-
parados. E queria-os no Técnico. Por isso, 
encomendava salas para 24 estiradores. En-
tradas de luz. Espaço.
José Ângelo pegou na lapiseira. Anotou cur-
riculum e programa. Decidiu que o Liceu te-
ria não só uma fachada principal, mas duas. A 
que faria frente para o prolongamento da rua 
Jau e um tardoz, tão condigno quanto essa, 
sobre uma nova artéria. Uma rua que a Câma-
ra haveria de abrir.
Trabalhou. Mandou copiar a tinta. Deu umas 
pinceladas de aguarela. 
Entregou o anteprojecto a 12 de Abril.

Cento e oitenta dias. O tempo que lhe estipu-
laram para desenvolver e completar o projec-
to.
Desenhou os edifícios.
Implantara-os, tendo de deixar espaços livres 
para os terrenos de jogo e para recreios.
Estudou cada um dos campos. Planos hori-
zontais e níveis que precisavam de articular 
com determinado piso do Bloco A. Ou do Blo-
co C.
Difícil, aquele jogo de cotas. Rua Jau a 50,00m. 
A nova rua ficando pelos 35.12m.
E pressupostos que mudavam. A frequência 
que deixou de ser mista e passou a exclusiva-
mente masculina.
A maqueta inicial cada vez mais desactuali-
zada.
Também os prazos.

Não se cumprira Outubro de 1941. Tão pouco 
Outubro de 42. Nem o de 1943.
Outros trabalhos pelo meio. Fazer e refazer 
os Planos Gerais para a Universidade de Coim-
bra. A escadaria: cento e vinte e cinco degraus 
em contre-plongé. E a estátua de Dom Dinis, 
ao cimo. 
     
E o Dom João de Castro?
“Quando afinal?”, perguntava Duarte Pache-
co.

“Em quanto vai ficar?...”, queriam saber os da 
Junta.
Mais de quatro mil contos. Orçamentos feitos 
por alto a tanta escavação, taludes, desníveis. 
A tanta pedra. 
“É muito dinheiro”, alertou alguém.
Se o liceu estivesse a ser desenhado pela Jun-
ta, pelos técnicos de lá, ficaria mais modesto.
“Mas muito mais barato!” 
“Assim... até são capazes de não lho aprova-
rem!”
“Aprovam... O Ministro faz gosto.” 
“Sim... capricha!”
  “ E sejam quatro mil ou cinco mil contos para 
o Liceu do Cottinelli, o dinheiro há-de apare-
cer.”

Nisto, a notícia do acidente.
A madrugada de 16 de Novembro. E o funeral a 
sair da Câmara de Lisboa.
José Ângelo ainda não tinha nada daquilo 
como verdadeiro.   

“Bem... a memória descritiva está pronta. 
Data...”
6 de Dezembro de 1943.
A dactilografia ficava para o dia seguinte.
Tentou recolher a mina da lapiseira e partiu-a. 
Apagou o candeeiro.
Sentiu muito frio na rua. A temperatura bai-
xara. Ou então, era a ideia da morte a chegar 
de repente.
A levar com ela os sonhos do Ministro. De José 
Ângelo. De qualquer um . 

De um título.
José Ângelo voltou ao topo da folha. Escreveu:

Projecto do novo liceu de D. João de Castro, 
Memória Justificativa.

Pólo de Educação e Formação D. João de Castro    |   25













C
o

rt
e 

1
C

o
rt

e 
2







A D. JOãO DE CASTRO

iquei encantada, naquele dia de Maio 
de 1998, quando soube que ficara co-
locada no quadro da escola secundá-
ria de D. João de Castro como profes-
sora do 9º grupo. 

Após vinte anos na Alemanha, em si-
tuação de requisitada, iria, pois, ensi-
nar língua inglesa no antigo Liceu D. 
João de Castro, onde, em 1969/1970 
estivera para ser matriculada como 
aluna, caso o Liceu D. Pedro V não 
tivesse sido inaugurado nesse ano 
lectivo.

Já em Portugal, no primeiro dia de 
aulas, apresentei-me no conselho 
executivo, tendo a então presidente, 
muito simpaticamente, procedido a 
uma verdadeira visita guiada pelos 
meandros da escola. Nunca irei es-
quecer o modo afável como a Maria 
me recebeu. Depois, foi o quotidiano 
das aulas, umas vezes tempestuoso 
e amargo, outras cheio de recompen-
sas que me alimentavam a resistên-
cia.

Havia três locais na nossa escola que 
desde sempre considerei inesquecí-
veis: a sala de professores, onde se 
convivia durante os intervalos das 
aulas, se bebia café ou chá, onde 
trocávamos impressões, sentados 
naqueles sofás castanhos antigos, 
confortáveis, safados de tanto uso; o 
centro de recursos (CRE), lindíssimo 
nas suas paredes de pedra cinzenta, 
fria, a contrastar com as estantes cla-
ras, onde quase sempre pontificava 
uma exposição comemorativa, orga-
nizada zelosamente pelo colega Ga-
briel; e, last but not least, a bibliote-
ca antiga, com as suas altas paredes 
forradas de estantes cheias de colec-
ções antigas de livros portugueses e 
estrangeiros. E foi aqui, nesta biblio-
teca magnífica, que tive o privilégio 
de passar os meus últimos anos no 
D. João de Castro. Aqui, juntamente 
com um grupo de colegas, passámos 
horas inolvidáveis, informatizando e 
reorganizando a nossa biblioteca. Fi-
cou quase completo o nosso trabalho. 
Que os vindouros o aproveitem.

Resta-me referir as boas amizades 
que fiz e que, felizmente, perduraram 
além da suspensão, ainda hoje para 
todos nós inexplicável, da escola. Esta 

Testemunhos

“O D. JOãO DE CASTRO” “O MEu LICEu”

m 1928, noventa e nove anos após este 
modelo estatal de escola secundária 
ter sido introduzido em Portugal por 
Passos Manuel, é criado o Liceu D. João 
de Castro pelo então Ministro da Ins-
trução Eng.º Duarte Pacheco (na sua 
curta passagem, naquele ano, pelo Go-
verno). Era uma resposta ao crescendo 
de alunos que, em Lisboa assim como 
nas principais cidades do país, procu-
ravam aquele nível de ensino. As insta-
lações próprias só foram inauguradas 
em 16 de Janeiro de 1949 no âmbito do 
Plano de Fomento do Ensino Técnico 
e Secundário. Este plano foi iniciado 
também por Duarte Pacheco e con-
cretizado pela Junta das Construções, 
nomeada para o efeito na década an-
terior. O campus do liceu passou a ser 
constituído por um edificado simples, 
mas marcadamente presente, implan-
tado em recinto amplo, bem localizado, 
no Alto de Santo Amaro.

Com vista para o Tejo, pleno de luz, o 
liceu conciliava de modo muito espe-
cial a organização do seu edificado e 
a filosofia do ensino então praticado. 
As instalações do liceu no Alto de San-
to Amaro não foram, contudo, apenas 
importantes para quem delas directa-
mente usufruiu. Foram-no ainda para 
muitos dos que, nas duas décadas 
anteriores, frequentaram o liceu em 
edifícios antigos e adaptados, a título 
provisório, e almejavam ver concreti-
zada uma promessa assumida desde a 
criação do liceu.

Em 1958, entrei para o D. João de Cas-
tro, escola de ensino e de formação 
privilegiada, prestigiante para quem 
a frequentava e leccionava mas, tam-
bém, para quem nela laborava.

O liceu tinha um passado e uma lógica 
própria, propósitos formativos e edu-
cativos claros que, frequentemente, 
corrigiam os obtidos em família ou na 
sociedade, que atenuavam diferenças 
culturais e de estatuto e potenciavam, 
no contexto da época, o desenvolvi-
mento individual e responsável dos 
adolescentes que o frequentavam. 
Beneficiei deste espírito e vivência e 
construí com afecto, à semelhança do 
que Aquilino Ribeiro Machado expres-
sou, uma imagem do liceu - aos meus 
olhos real - que não quis que fosse be-
liscada. Ao transpôr as portas do liceu 
num final de tarde de 28 de Julho de 
1966, após concluir o último exame, o 
de Filosofia, tive a sensação de ser uma 
despedida definitiva. Durante mais de 
um quarto de século, pese irmãos mais 
novos que por minha influência fre-
quentaram o mesmo estabelecimento 
de ensino, não regressei ao liceu.
Em 1994 a Associação dos Antigos Alu-
nos pediu-me apoio para a conclusão 
da sua sede. Voltei ao recinto do liceu 

E uMA ESCOLA COM FuTuTRO

ara mim, o D. João de Castro foi mais 
do que um mero local de trabalho; foi 
uma Escola onde o sentimento de in-
clusão esteve sempre presente, per-
mitindo a cada um que por lá passou, 
encarar a vida com responsabilidade, 
educação e respeito pelos semelhan-
tes. Foi uma instituição que soube 
formar Homens, alguns deles figuras 
de destaque, com a consciencializa-
ção de que são livres e que devem lu-
tar por aquilo em que acreditam. 
A comunidade do D. João de Castro. 
sempre se pautou pela solidarieda-
de, pela camaradagem, pela amizade 
e pela cumplicidade entre os seus 
membros. Estes sentimentos de 
união deixaram marcas indeléveis e 
foram sentidos com maior intensida-
de no momento em que tivemos de ir 
embora.

Por tudo isto, é com alegria, profundo 
reconhecimento, orgulho e saudade 
que hoje recordo e sempre recorda-
rei, todo o tempo que passei na Es-
cola Secundária de D. João de Castro 
como mais um de tantos outros mem-
bros que por lá passaram, deixando 
todos eles o seu nome associado à 
sua longa história.

Ana Maria Sanches de Miranda
Presidente da Comissão Provisória 
da Escola Secundária D. João de 
Castro, no ano lectivo de 2005/2006, 
último ano antes da sua extinção.
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com profundo sentir: alguma ansieda-
de, também receio. Ao lá chegar defen-
di  o liceu como a “referência”. Já como 
responsável da Associação acompa-
nhei a evolução sofrida. Neste período 
desenvolvi um conjunto de projectos 
e actuações (as “Comemoração dos 
50 Anos do Novo Edifício”, a edição do 
livro “O Século XX no Liceu D. João de 
Castro”, entre outras...) que contribu-
íssem, pensava eu, para o reavivar da 
identidade e auto-estima da escola. 
Salvo, num ou noutro período, em que 
docentes mais activos estiveram na 
Direcção, a escola revelou-se apática, 
sem rumo e imersa em orientações e 
posicionamentos equívocos, institu-
cionais e pessoais que levariam à sua 
recente extinção.

Ao passar em revista alguns dos mo-
mentos marcantes vividos no D. João 
de Castro, eles surgem, em catadupa, 
como é natural para quem o viveu in-
tensamente. Registo alguns. A impor-
tância do atravessar, no primeiro dia, 
o portão do Liceu do Alto de Santo 
Amaro, os tempos da Mocidade Por-
tuguesa em que a prática desporti-
va se sobrepunha às demais, o culto 
pela educação física e pelo desporto 
escolar que intensamente pratiquei, 
os professores, alguns deles meto-
dólogos de elevado nível e prestígio, 
senhores e pessoas de quem “recebi” 
e a quem guardo profundo respeito, o 
relacionamento com os colegas que 
me ajudaram a crescer, a dignidade do 
edificado, o pavimentar dos campos 
de jogos e recintos envolventes, que 
durante os intervalos fervilhavam de 
actividade, aquele tecto do ginásio, o 
simbolismo dos laboratórios de física e 
química, especialmente apetrechados, 
a participação nas Comemorações 
Henriquinas, o acompanhar, através 
das janelas das salas de aulas, a cons-
trução do Cristo Rei e da notabilíssima 
obra que se constituiu a ponte sobre o 
rio Tejo, em Lisboa, deram-me a pos-
sibilidade de entender a escola, como 
um local de ponderação e reflexão 
privilegiado para interpretar o mundo 
que nos rodeia.

Para mim teve ainda um especial sig-
nificado a visita de John Glenn, o ter 
pertencido à primeira turma criada a 
nível nacional para o ensino experi-
mental das matemáticas modernas (a 
outra foi atribuída ao Pedro Nunes), a 
oportunidade de ter como reitor José 
Hermano Saraiva, cuja actuação deu 
expressão ao ambiente liberal e res-
ponsável que se vivia no liceu. Recor-
do ainda a recusa de um professor ao 
meu pedido de dispensa para assistir 
a uma final europeia, na qual partici-
pava “o meu Benfica”, as confidências 
de um outro que, ao saber da doença 
que pouco tempo depois o vitimaria, 
carinhosamente, como que a um fi-
lho, transmitiu a preocupação face 
ao futuro dos seus. E ainda as festas 
de finalistas que organizei, o facto de 
ter sido desde 1941 o primeiro liceu 
misto de Lisboa, permitindo  o ajustar 
de comportamentos e sentimentos. 
Recordo também o dia 18 de Maio de 
1958 em que vi entrar, pela porta nas-
cente, cerca de três centenas de ho-
mens e mulheres que vinham prestar 
homenagem à escola que frequenta-
ram. Mais tarde, viria a saber que nes-
se dia tinham fundado o Núcleo dos 
Antigos Alunos do Liceu, origem da 
actual Associação. Estas são apenas 
algumas lembranças, vértices de uma 
estruturada malha que enquadrou o 
desenvolvimento da minha personali-
dade e da forma de estar na sociedade.

Era, assim, o Liceu D. João de Castro. 
Tenho muito orgulho e reconhecimen-
to por ter pertencido ao conjunto de 
cidadãos que o frequentaram.

José Manuel Gaspar Nero
Presidente da Associação dos Antigos
Alunos do Liceu D. João de Castro

passagem pelo D. João corresponde a 
um período curto da minha vida, mas 
que deixou, indubitavelmente, mar-
cas fortes e indeléveis.

Maria Teresa do Nascimento Tröger, 
Professora de Inglês/Alemão



FAzER AquELA ESCOLA

o longo dos anos tenho sido privilegia-
do com oportunidades diversas que 
deixaram marcas indeléveis na minha 
vida. Uma delas é, indubitavelmente, 
o ter frequentado a Escola Industrial 
Fonseca Benevides.

Após ter concluído os dois anos do 
denominado Ciclo Preparatório, tinha 
à escolha várias alternativas: seguir o 
liceu, enveredar por um curso comer-
cial – que era a vontade do meu pai – 
ou, tirar um curso industrial, que era a 
minha opção. Decidi-me pelo percurso 
industrial e escolhi a Escola Industrial 
Fonseca Benevides, então sedeada 
em Santos-o-Velho, escola onde se 
tinha iniciado um novo curso de Mon-
tador Rádiotécnico.

O curso “arrancou” com muitas carên-
cias. Na escola havia salas de aulas e 
oficinas de mecânica. As oficinas de 
electricidade e os laboratórios de rá-
dio e de medidas eléctricas não esta-
vam prontos a funcionar.

Aos primeiros alunos do curso coube a 
aliciante tarefa de ajudar a “construir” 
oficinas e laboratórios, sobre a orien-
tação superior do nosso Mestre Ven-
tim das Neves. Que prazer e que bo-
nito foi “fazer aquela escola”. Fizemos 

NA FONSECA BENEvIDES DuRANTE 
30 ANOS

ui professora na Escola Secundária 
de Fonseca Benevides durante trinta 
anos, tendo, nos últimos dez, integra-
do o Conselho Executivo. Guardo, ago-
ra que estou aposentada, muito boas 
recordações.

Recordo uma Escola que muito con-
tribuiu para o desenvolvimento tec-
nológico do país, que reflectiu sempre 
uma pluralidade social e uma decisiva 
vontade de integrar e acolher todos 
os alunos, professores, funcionários 
e encarregados de educação. O que 
mais marcou a minha função de pro-
fessora, educadora e gestora nesta 
escola foi a grande proximidade que 
se estabeleceu com os alunos, a ne-
cessidade de tentar percebê-los e, 
simultaneamente, compreender as 
grandes alterações de mentalidade e 
de interesses dos jovens e da socieda-
de, reflexo de uma evolução social.

Pela Fonseca Benevides, onde desen-
volvi praticamente toda a minha vida 
profissional, fica o respeito e o apreço 
pela forma inovadora como conseguiu 
impor a sua vertente tecnológica e 
plural, a sua capacidade de compre-
ender que o mundo muda, que a vida 
activa é determinante, que a inclusão 
não pode ser esquecida, que a educa-
ção é o fundamento de um país.

Maria Sofia da Costa Raposo, 
Ex Professora e Ex Vice Presidente 
do Conselho Executivo
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instalações eléctricas, nas oficinas, 
nas bancadas das oficinas de electri-
cidade e nas bancadas dos laborató-
rios. Reparámos muitas instalações 
eléctricas nas salas de aula. A obra 
foi aparecendo e, ao mesmo tempo, a 
camaradagem, a solidariedade entre 
colegas, o respeito por estes e pelos 
nossos Mestres, foi aumentando con-
sistentemente,  corolário da obra rea-
lizada em equipa.
Aprendi ... fazendo.

O curso era extremamente “puxado”. 
As disciplinas de Matemática Aplica-
da, Tecnologia, Mecânica, Electrónica 
e Telecomunicações eram “um pavor”. 
Naquele tempo, dispensava-se da pro-
va oral com um mínimo de 14 valores, 
salvo a Electrónica e Telecomunica-
ções, onde era necessário ter pelo me-
nos 16 valores.

Creio ter sido o primeiro aluno a dis-
pensar a electrónica. Não era fácil dis-
pensar com o Engº Fernando Feijó. O 
segundo, no ano seguinte, foi o Nuno 
Especial, hoje Professor Engº Nuno 
Especial a quem me liga uma sólida 
amizade, alicerçada nos  anos de es-
cola e aprofundada ao longo da vida. O 
mesmo acontece com imensos outros. 
Quando terminei a parte curricular, 
tive de fazer um estágio profissional e 
apresentar um relatório. Fui questio-
nado sobre o seu conteúdo por um júri 
constituído por três professores.

Após a conclusão do curso, segui para 
o Instituto Industrial de Lisboa, loca-
lizado então na Rua de Buenos Aires. 
Tinha aulas de dia e à noite comecei a 
dar aulas na Fonseca Benevides, onde 
era Mestre, quer nas oficinas de rádio, 
quer nos Laboratórios de Rádio e de 
Medidas Eléctricas. Que belos tempos 
e que belas episódios eu ali vivi.

Com todas as alterações verificadas 
no ensino público, não tenho hoje uma 
noção exacta do que é a  Fonseca Be-
nevides. Estou convicto que continua 
a ser um local de estudo, de trabalho, 
de convívio e de realização,  onde as 
raparigas e os rapazes, “moldados” 
pelos seus professores, saem prepa-
rados para enfrentar desafios, vencer 
combates e tornarem-se úteis à So-
ciedade.

Deixo uma palavra de agradecimento 
a todos os meus professores e, em es-
pecial, ao Dr. José Salvado Sampaio, ao 
Engº Fernando Franco Feijó, ao Engº 
Xavier Nogueira, ao Dr. Vítor Teixeira, 
ao Engº Aguiar Viçoso, ao Engº Luís 
Morazzo, e aos nossos queridos Mes-
tres Ventim das Neves e Jaime Fon-
seca. Todos eles,  pelo seu exemplo, 
qualidade e postura, têm sido sempre 
a referência que conscientemente 
procuro seguir. 

Jorge Rocha de Matos

GOSTO DE TRABALHAR AquI

osto de trabalhar aqui. Tem um am-
biente de Trabalho, que com boa 
vontade se torna fácil de gerir. Tenho 
pena que a escola se mude para outro 
edifício, mas espero que a mudança 
traga para todos benefícios, princi-
palmente para os Professores e alu-
nos para melhoria e aproveitamento 
do ensino, embora na opinião ao que 
conheço de outras escolas, a Fonseca 
Benevides já seja uma boa escola.

Anália Brandão de Jesus

FORMAR O FuTuRO

ara mim, o D. João de Castro foi mais 
do que um mero local de trabalho; 
foi uma escola onde o sentimento 
de inclusão esteve sempre presente, 
permitindo a cada um que por lá pas-

p

sou, encarar a vida com responsa-
bilidade, educação e respeito pelos 
semelhantes. Foi uma instituição 
que soube formar Homens, alguns 
deles figuras de destaque, com a 
consciencialização de que são livres 
e que devem lutar por aquilo em que 
acreditam. 

A comunidade do D. João de Castro. 
sempre se pautou pela solidarieda-
de, pela camaradagem, pela amizade 
e pela cumplicidade entre os seus 
membros. Estes sentimentos de 
união deixaram marcas indeléveis e 
foram sentidos com maior intensida-
de no momento em que tivemos de 
ir embora.

Por tudo isto, é com alegria, pro-
fundo reconhecimento, orgulho e 
saudade que hoje recordo e sempre 
recordarei, todo o tempo que passei 
na Escola Secundária de D. João de 
Castro como mais um de tantos ou-
tros membros que por lá passaram, 
deixando todos eles o seu nome as-
sociado à sua longa história.

Ana Maria Sanches de Miranda,
Presidente da Comissão Provisória 
da Escola Secundária D. João de 
Castro, no ano lectivo de 2005/2006, 
último ano antes da sua extinção

FAçAM O FAvOR DE SER FELIzES

uando há dias fui acordado por um 
pedido de um amigo e professor para 
contar a minha experiência como 
aluno da escola secundária D. João 
de Castro, as razões que me levaram 
a aceitar o inesperado convite com 
uma prontidão quase reflexa divi-
diam-se ali com justiça entre o sonho 
e o desperto.

No primeiro acesso às memórias que 
consigo ensaiar, o egoísmo é inevitá-
vel. As alegrias, as tristezas, as pai-
xões, as descobertas, as mudanças vi-
vidas durante aqueles seis anos (anos 
lectivos de 1994/5 a 1999/00) foram 
muitas e as paredes daquela escola 
mais amigas do que testemunhas 
de outras tantas. A escola D. João de 
Castro vive em comunhão plena com 
cada um dos que dela fazem parte. 
Talvez um dos aspectos mais im-
portantes para descrever a maneira 
como a escola funciona, e para expli-
car as razões por que os seus alunos 
gostam tanto dela, só tenha sido per-
cebido após ter terminado o meu 12.º 
ano. E este aspecto está relacionado 
com a integração dos alunos no espa-
ço e na vida da escola. Não eram sen-
tidas quaisquer diferenças entre os 



alunos, económicas, sociais, étnicas 
ou outras. E como essas diferenças 
não eram sentidas no relacionamen-
to entre os alunos, pelo menos para 
esta finalidade, elas não existiam. 
Uma das vantagens de a comunida-
de de alunos ser porventura pouco 
numerosa é justamente essa: é mais 
fácil conhecer o outro e dar-se a 
conhecer, com todas as qualidades 
e todos os caprichos que formam a 
individualidade e, logo, é mais fácil 
o reconhecimento no “outro” de um 
igual no direito de tomar parte na 
construção de um quotidiano co-
mum mais abrangente.

Apesar dos vanguardismos mais 
apreciados pela moda do momento 
na pedagogia, uma escola não vive 
sem os seus mestres. E se é certo 
que a escola já existia antes deles 
e depois deles continuará a exis-
tir, é através deles que o espírito 
da instituição é em cada momento 
reavivado. A escola D. João de Cas-
tro habituou a comunidade a ter os 
melhores. Os melhores professores 
que tive, a julgar pelo impacto que 
tiveram (que é aquilo que deixam) 
em formação académica, na des-
coberta do prazer de aprender e no 
conhecimento dos valores, perten-
ceram àquela escola. É, pois, natural, 
que tantas e tantas vezes revisite 
os ensinamentos de alguns deles. 
Para salientar algum aspecto com 
repercussão visível no rosto moral 
da instituição, falharia a análise e 
embruteceria a descrição se não me 
referisse ao seguinte. Sem nunca es-
quecer o rigor, a qualidade do ensino 
e a cultura de exigência, a Escola D. 
João de Castro sempre ensinou a 
olhar mais além da ética do sucesso 
e da urgência dos resultados. E da 
forma como foi feita a concordân-
cia teórica e prática entre a procura 
do conhecimento e da excelência 
e a realização de outros fins, igual-
mente definidores da existência e 
parte integrante da missão da es-
cola como instituição privilegiada de 
transmissão da História, da cultura 
e de formação humana, resulta uma 
das melhores razões para me sentir 
orgulhoso por ter feito parte desta 
escola. Talvez seja por isso que uma 
das memórias mais vivas dos tem-
pos do secundário seja também uma 
espécie de síntese dos valores que a 
D. João de Castro comunicava: na úl-
tima aula de Português, o Professor 
– por sinal, um dos mais exigentes – 
terminou, dizendo: “Não tenho mais 
nada para vos ensinar. Façam o favor 
de ser felizes!”.

Nuno Tiago Trigo dos Reis
Antigo aluno da Escola Secundária 
de D. João de Castro

D. JOãO DE CASTRO

á já uns bons anos, corria a década 
de 90,  fui colocada na Escola Se-
cundária de D. João de Castro. Devo 
confessar que, desde o início, me 
senti em casa, apesar de não conhe-
cer ninguém. Hoje posso afirmar que 
foi um verdadeiro privilégio ter feito 
parte da D. João, durante (só) oito 
anos. Foram os últimos oito anos 
deste estabelecimento enquanto 
escola secundária. Regozijo-me ter 
feito parte da última geração, que 
trabalhou e comungou de perto com 
a última geração de alunos, assistin-
do ao  momento do encerramento.

O que restou? Uma grande admi-
ração em relação àquele Tejo, que 
tantas vezes, no meio da maior exal-
tação e da maior turbulência, nos 
invadiu da maior serenidade e uma 
grande satisfação por ter privado de 
perto com colegas de elevado carác-
ter e enorme profissionalismo.

Filomena Santos
Professora de geografia
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O RENASCIMENTO 
DE uMA ESCOLA…

Escola Industrial de Fonseca Benevi-
des foi criada em 1914, para o ensino 
da cerâmica e em 1931, através do 
Decreto n.º 20:420 de 21/09/1931, 
criava os cursos de Serralheiro me-
cânico; Modelador cerâmico; Pintor 
decorador; Pintor cerâmico; Dese-
nhador litógrafo; Canteiro artístico; 
Cinzelador; Entalhador; Lavores fe-
mininos; Modista de vestidos; Modis-
ta de chapéus; Bordadora-rendeira; 
Costureira de roupa branca; Florista 
e o curso de habilitação às Escolas 
das Belas Artes.  

Funcionou esta escola, ao longo da 
sua existência em edifícios degrada-
dos, sendo alguns deles alugados a 
entidades privadas, como foi o caso 
da imóvel, situado na rua de Santos. 
Durante décadas, um edifício situ-
ado em Alcântara acolheu a escola 
Marques de Pombal, passando a 
partir de 1963 e até à presente data, 
essa instalação a ser utilizada pela 
escola Fonseca Benevides.

A

Embora sendo pioneira em áreas de 
grande impacto tecnológico, caso 
da Electrónica e Química, a Escola 
Fonseca Benevides nunca teve insta-
lações condignas para o tipo de for-
mação que era ministrada. O primeiro 
curso industrial em Portugal na área 
da electrónica e leccionado em esco-
las públicas foi o de Montador Radio-
técnico que teve o início no ano lecti-
vo de 1955/56 (Portaria n.º 15 755 de 
6 de Março de 1956). 

Durante alguns períodos, foram 
efectuadas substanciais obras de 
ampliação e remodelação, conse-
guindo assim que a escola cumprisse 
minimamente os seus objectivos. As 
obras então realizadas, permitiram 
por um lado, melhorar as condições 
de leccionação, mas por outro, foram 
restringidos os já exíguos espaços 
lúdicos, desportivos e de recreio dos 
alunos. Sempre foi, desejo dos pro-
fessores e funcionários, que um dia a 
escola viesse a ter condições condig-
nas e apropriadas. 

Assim, foi com empenhamento, de 
esperança e de responsabilidade que 
em Agosto de 2006, aceitei o convite 
da Senhora Ministra da Educação, 
para estudar e ajudar a implantar um 
projecto, que iria funcionar, no edifí-
cio da Escola Secundária D. João de 
Castro (recentemente encerrada).

Esse projecto teria como objectivo 
inovador a partilha de espaços num 
edifício escolar, por duas entidades 
diferenciadas, pertencendo uma ao 
Ministério da Educação e a outra ao 
Ministério do Emprego e Solidarie-
dade Social. A trave comum às duas 
instituições seria a construção de um 
pólo de excelência de ensino e forma-
ção dentro das áreas da electricidade 
e electrónica.

Foi um trabalho iniciado em Novem-
bro desse ano e que ao longo dos pri-
meiros meses foi acompanhado com 
o nascimento de uma empresa pú-
blica “A Parque Escolar”, responsável 
pelo acompanhamento e execução 
da obra. Foram meses de trabalho co-
mum em que passo a passo foi deline-
ado todo o projecto final.  

Foi um trabalho que com algumas difi-
culdades, pois tanto a responsabilida-
de do projecto, como as negociações 
com o Centro Protocolar, “CINEL”, fo-
ram desafios por vezes complicados… 
No entanto, não posso esquecer o 
total apoio e toda a colaboração, da 
parte da administração da Parque 
Escolar, nomeadamente o Eng. Sintra 
Nunes, e da Arq. Teresa Heitor, como 
o Eng. José Neves e restantes colabo-
radores com quem trabalhei.
Foi também importante a colabora-
ção de alguns colegas, especialmen-
te quando tive necessidade de obter 
opiniões sobre situações técnicas 
específicas.  

Fiz o que estava ao meu alcance, na-
turalmente com alguns erros, mas 
mesmo assim, ainda espero ter saúde 
para ver a “minha escola” renascer 
neste novo espaço…

Henrique Gante
Professor de Electrónica da Escola 
Secundária de Fonseca Benevides
Apoio ao Projecto de instalação 
do Pólo de Educação e Formação 
D. João de Castro

A FORMAçãO NO CINEL

credito vivamente enquanto forma-
dora que o meu papel é proporcionar 
oportunidades aos formandos para 
que estes se envolvam proactivamen-
te no processo de formação, criando 
um ambiente potenciador  criar nos 
formandos a ideia de assumirem res-
ponsabilidades no seu processo de 
aprendizagem. 

Fazendo parte dos colaboradores do 
CINEL há mais de uma década, a Di-
recção tem apoiado e incentivado os 
formadores através de sucessivas 
mudanças que a formação tem sofri-
do ao longo dos anos. Estas mudan-
ças reflectem-se não só em factores 
sócio-evolutivos, como nos desenvol-
vimentos tecnológicos que alteraram 
dramaticamente este processo. 

Assim, em 2000, o CINEL introduziu 
o curso de Inglês online, disponível 
a todos os formandos, e cuja meto-
dologia se integra nas necessidades 
individuais de cada formando. Desde 
então, a tecnologia faz parte do pro-
cesso de formação, tendo o CINEL in-
vestido em equipamento, criação de 
manuais digitais, cursos de formação 
a distância, software interactivo e 
multimédia, plataforma de formação 
a distância, ferramenta de video-con-
ferência, quadros interactivos entre 
outros. Todos estes factores têm le-
vado a uma extraordinária evolução e 
dinamização do processo de ensino-
aprendizagem, numa perspectiva do 
“aprender fazendo”, onde a prática 
formativa se estabelece numa base 
colaborativa e de boas práticas, sen-
do os resultados visíveis e indo ao 
encontro das múltiplas exigências so-
ciais actuais.

Helena Passos
Formadora Inglês
Formadora Cursos a distância

A



CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES 
DO CINEL AO SERVIçO DA 
ExCELêNCIA 
NA EDUCAçãO, FORmAçãO 
E QUALIFICAçãO DE ADULTOS

endo iniciado a sua actividade em 
Outubro de 2006, o Centro Novas 
Oportunidades do CINEL - Centro de 
Formação Profissional da Indústria 
Electrónica rapidamente assumiu 
um papel de destaque na formação e 
qualificação de adultos, constituindo-
se como uma referência de qualida-
de e excelência na implementação 
e desenvolvimento do processo de 
Reconhecimento, Validação e Certifi-
cação de Competências e dos cursos 
de Educação e Formação de Adultos, 
no âmbito do Programa Novas Opor-
tunidades.

Com uma equipa de colaboradores de 
elevada qualidade e dotado de insta-
lações equipadas com a tecnologia 
mais actual nas áreas de Informática, 
da Electrónica e das Telecomunica-
ções, o Centro Novas Oportunidades 
do CINEL assume o investimento de 
todo o seu Know-how numa forma-
ção e qualificação de excelência, tan-
to numa perspectiva individual como 
numa perspectiva institucional, sen-
do prova desta última os protocolos 
estabelecidos com diversas empre-
sas, como a Siemens, Fujitsu,  Schré-
der, Cel-Cat, PT Comunicações, entre 
outras. 

Pensamos e defendemos uma for-
mação de qualidade que responda 
às necessidades dos formandos e 
empresas, aliando os saberes e co-
nhecimentos teóricos a uma prática 
profissional de qualidade, de que são 
exemplos os cursos de Educação e 
Formação de Adultos (dupla certifi-
cação) de Técnico de Gestão e Manu-
tenção de Redes, Técnico de Electró-
nica de Computadores e Técnico de 
Telecomunicações, conferindo todos 
eles o nível três da certificação pro-
fissional.

Acreditamos na qualificação e certifi-
cação pela excelência, através de um 
processo de Reconhecimento, Valida-
ção e Certificação de Competências 
de reconhecida qualidade, tendo já 
certificado 633 adultos com o Ter-
ceiro Ciclo de Escolaridade e nove 
adultos com o nível Secundário, para 
quem a qualificação e certificação do 
Centro Novas Oportunidades do CI-
NEL constituiu social e profissional-
mente uma mais valia, em virtude do 
estatuto de qualidade conferido pe-
las empresas, comunidade educativa 
e restantes actores sociais à nossa 
Instituição.

Dr.Pedro Carlos
CNO –CINEL AMADORA
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NO DESENVOLVImENTO CRITERIOSO 
DA mAIS VALIA DOS RECURSOS 
HUmANOS DO PAÍS

or razões puramente circunstanciais, 
a maior parte da minha vida laboral, 
licenciado em Engenharia Electrotéc-
nica, decorreu no campo da Forma-
ção Profissional nas áreas da electró-
nica e das telecomunicações. Devido 
à minha actividade militar de oficial 
do quadro de engenheiros electrotéc-
nicos da Força Aérea Portuguesa, a 
partir de 1952, trabalhei muitos anos 
na Escola Militar de Electromecânica, 
em Paço D’Arcos, onde tive a oportu-
nidade de acompanhar, desde o seu 
início, a criação e funcionamento de 
todos os cursos de formação de téc-
nicos de electrónica, de vários níveis e 
especializações, que foram ali sendo 
criados, durante mais de vinte anos.

P

Por causa dessa experiência tive o 
prazer de colaborar na criação e lan-
çamento, a partir do ano lectivo de 
1956-57, do curso de Montador Ra-
diotécnico do Ensino Técnico Indus-
trial do Ministério da Educação Na-
cional. Aí exerci funções de professor 
provisório, em regime nocturno, na 
escola técnica industrial de Fonse-
ca Benevides, à época localizada em 
Santos-o-Velho, em Lisboa. 

Nesta escola, onde leccionei durante 
quase duas décadas, fiz parte do gru-
po de trabalho que planeou, organi-
zou e pôs a funcionar os seus cursos 
de formação de Montador Radiotéc-
nico, em regimes diurno e nocturno. 
Contribui no estabelecimento dos 
programas de todas as suas disci-
plinas, técnicas e de cultura geral, 
na formulação dos respectivos com-
pêndios de instrução e manuais de 
trabalhos experimentais e, ainda, na 
implementação de um eficaz sistema 
de avaliação das competências dos 
alunos, não só nas provas prestadas 
nas salas de aulas da escola, como 
também nos estágios complementa-
res realizados em empresas do sec-
tor, quer públicas quer privadas, co-
laborantes na formação profissional.
Graças ao bom apetrechamento prá-
tico, à boa organização e a um bom 
núcleo de instrutores, competentes 
– técnico e pedagogicamente falando 
–, e muito interessados nos resulta-
dos da formação, os cursos de Mon-
tador Radiotécnico da Fonseca Bene-
vides puderam colocar no mercado de 
trabalho muito bons profissionais, de 
electrónica e telecomunicações, que 
ainda hoje continuam a honrar a es-
cola onde aprenderam a cartilha fun-
damental da sua profissão.

Contra a minha vontade, o meu labor 
no sector do ensino profissional, teve 
de ser interrompido durante vários 
anos, até que me foi dada nova opor-
tunidade de regressar através de 
convite, nos finais do ano de 1984, da 
ANIMEE (Associação Nacional dos In-
dustriais de Material Eléctrico e Elec-
trónico) para colaborar na criação e 
lançamento de um Centro Protocolar 
de Formação Profissional em parceria 
com o IEFP (Instituto de Emprego e 
Formação Profissional) do Ministério 
do Trabalho e da Segurança Social. O 
objectivo era a preparação de técni-
cos de electrónica e de telecomunica-
ções, com vários níveis de competên-
cias e especializações, de que o nosso 
país estava muito carecido, quer no 
sector industrial, quer no dos servi-
ços. Estimulado pela profunda convic-
ção da primordial importância de uma 
adequada preparação dos recursos 
humanos de um país, na persecução 
de um bom nível de desenvolvimento 
económico e social da sua população, 
de bom grado aceitei o convite da 
ANIMEE. Assim, tive o prazer e o orgu-
lho de ter sido o director fundador do 
centro protocolar de formação profis-
sional de técnicos de electrónica e te-
lecomunicações, criado por protocolo 
assinado pelos representantes dos 
seus dois outorgantes, o Secretário 
de Estado do Emprego e da Formação 
Profissional e a Associação dos In-
dustriais de Material Eléctrico e Elec-
trónico, a 9 de Janeiro de 1985, e que 
passou a ser designado de uma forma 
simplificada, pelo acrónimo CINEL.

Apoiado na competência, dedicação 
e interesse pela causa da formação 
profissional, de uma plêiade de pro-
fessores e técnicos, e sob a superior 
orientação dos seus conselhos de 
administração e técnico-pedagógico, 
o CINEL foi gradualmente estrutu-
rando e desenvolvendo os programas 
dos seus diversos cursos com vários 
níveis de competências e de especia-
lizações.

CENTRO DE FORmAçãO PROFISSIO-
NAL DA INDúSTRIA ELECTRóNICA

formação no CINEL de Lisboa teve o 
seu início em 29 de Fevereiro de 1988. 
Foram seleccionados candidatos ha-
bilitados com o 11º ano de Matemá-
tica e Física para quatro turmas e o 
curso desenvolveu-se de acordo com 
um plano previamente definido.

Concluído o curso, os formandos pro-
curaram colocação em empresas do 
sector, sendo convicção, quer da di-
recção, quer do corpo de formadores 
do CINEL, que os objectivos alcança-
dos pelos formandos que terminaram 
o curso com êxito eram adequados ao 
título de Técnico de Electrónica que 
lhes foi atribuído.

Teve início um novo curso nos moldes 
do anterior. Quando esses formandos 
o terminaram e foram procurar colo-

UmA ESCOLA DIFERENTE

m 1990 terminei o curso de Electró-
nica no CINEL, onde conheci uma re-
alidade diferente daquela que todos 
temos quando frequentamos uma 
“escola tradicional”.

A proximidade dos formadores em to-
das as acções de natureza formativa 
e a forte componente prática dos pro-
jectos em que estávamos envolvidos, 
foram determinantes para moldar o 
meu pensamento sobre o que é ser 
um Técnico de Electrónica de Exce-
lência. Tanto assim é que, passados 
tantos anos e já depois de ter assu-
mido funções de gestão na empresa 
onde hoje sou administrador, a maio-
ria dos técnicos do quadro da empre-
sa têm a mesma formação. 

Não posso deixar de referir que todos 
os anos passam por esta empresa 
vários alunos do mesmo estabeleci-
mento de ensino (alunos que estão 
em diferentes fases do curso) a quem 
proporcionamos estágios profissio-
nais. Desta forma, posso atestar que 
a valorização pessoal de cada aluno 
é de enorme qualidade e elevado po-
tencial para as empresas que operam 
neste sector.

Filipe Guerra
Administrador da RESOP

E
Bem cedo, após a sua criação, o CI-
NEL tornou-se conhecido no Uni-
verso Técnico da Electrónica e das 
Telecomunicações do país, pela boa 
qualidade dos técnicos  que ali foram 
formados. Desde o lançamento dos 
seus primeiros cursos de formação 
e depois, ao longo de toda a prosse-
cução da sua acção de preparação de 
técnicos para as áreas da electróni-
ca e das telecomunicações, tem sido 
norma privilegiar o valor acrescenta-
do dos seus instruendos, não apenas 
na parte técnica, como ainda na parte 
humanística. Daí a equivalência aos 
cursos do ensino secundário, de que 
os cursos de nível III do CINEL de há 
muito gozam, com vista à admissão 
ao ensino universitário.

Ao saber do funcionamento no mes-
mo espaço físico da escola Fonseca 
Benevides e do CINEL senti-me alegre 
e comovido. É com uma certa emoção 
que registo a notícia de ver duas es-
colas em que ajudei a colocar muitas 
pedras nos seus alicerces e paredes 
mestras, passarem a viver, num fu-
turo próximo, sob o mesmo tecto e 
apresentarem as mesmas janelas 
para o exterior. Daqui continuarão, 
estou certo, a irradiar para o mundo 
as luzes dos conhecimentos ali trans-
mitidos.

A prova da solidez das suas estru-
turas está dada pelos anos de bons 
serviços já prestados à causa da pre-
paração e desenvolvimento dos re-
cursos humanos do país.

Assim estou certo, que essas duas 
meritórias escolas, continuarão, sob 
a competente e sábia orientação dos 
seus timoneiros, a singrar pelas rotas 
seguras do ensino profissional, do-
tando o nosso país de técnicos alta-
mente qualificados.

Cascais, 29 de Julho de 2008

Luís Neves Morazzo



O CINEL DE 85 E O CINEL DO FuTuRO

esde a elaboração do protocolo para a 
criação do CINEL, em 1985, que acom-
panho diariamente toda a actividade 
desta Instituição, tendo assumido 
desde então funções de direcção.

Com responsabilidades direcciona-
das para a Sede do CINEL em Lisboa 
(Venda Nova – Amadora), após as ac-
tividades inerentes da equipa instala-
dora, iniciou-se o primeiro Curso de 
Técnico de Electrónica, a 29 de Feve-
reiro de 1988. O objectivo imediato e 
principal era a formação de Técnicos 
de Electrónica, integrados no mode-
lo de Qualificação (regime laboral ou 
pós-laboral) ou no Sistema de Apren-
dizagem.

As ambições para o tipo de activida-
des a desenvolver eram bastante vas-
tas, conjugando sempre o interesse 
nacional em formar bons profissio-
nais  e, em simultâneo, ir ao encontro 
das necessidades das empresas sec-
toriais e em colaboração com as mes-
mas. Para isso, foram sendo desen-
volvidos conteúdos programáticos 
(pluridisciplinares de carácter técni-
co, científico e cultural), adquiridos 
equipamentos, apetrechados labora-
tórios e elaborada literatura técnica 
específica, quer Manuais, quer Guiões 
de Prática Simulada, com trabalhos 
testados. A escolha dos formadores – 
a maioria em regime de prestação de 
serviços – tem sido sempre uma das 
grandes preocupações, procurando-
se padrões de exigência quer ao ní-
vel da competência técnica, quer na 
postura de envolvimento alargado às 
diversas actividades.

As formações à medida foram sur-
gindo pouco a pouco por solicitação 
das empresas e a todas elas foram 
sendo dadas respostas reconhecidas 
pelo mercado. Os projectos transna-

D A MINHA PRé-INICIAçãO 
à ENGENHARIA

omo ex-aluno da Escola Fonseca Be-
nevides guardo desses tempos exce-
lentes recordações. Lembro-me do 
número muito grande de disciplinas 
do curso do 10º e 11º ano, do ramo 
de electrónica. Há cerca de 25 anos, 
a entrada na nossa escola fazia-se 
através de médias de candidatura 
com base nas disciplinas de matemá-
tica, desenho e físico-química. Não 
nos conhecíamos quando lá chegáva-
mos. Em poucas semanas criava-se 
um excelente grupo: vivíamos todos 
deslumbrados com a engenharia!

Hoje, depois de ter conseguido vários 
graus e títulos de engenharia, ainda 
consigo relacionar a génese deste 
“bichinho” com aquele edifício cor-
de-rosa onde, como adolescentes, 
acreditávamos que tudo era possível 
tecnologicamente. Ainda hoje acre-
dito que a engenharia é um veículo 
que permite responder mais ou me-
nos atempadamente às solicitações 
da Humanidade. Isso mesmo tive a 
oportunidade de afirmar durante as 
provas de agregação em engenharia 
que fui realizando.
Recentemente, no exercício das fun-

C

cionais também se desenvolveram, 
sendo hoje prática comum, e possi-
bilitando contactos com tecnologias 
diferentes, culturas diferentes, orga-
nizações e instituições diferentes.
O CINEL afirmou-se como uma en-
tidade de elevada competência no 
âmbito da formação profissional, 
quer ao nível nacional quer ao nível 
internacional. A qualidade do “pro-
duto” posto no mercado pelo CINEL 
é alvo de uma procura e aceitação 
continuada dos seus utilizadores. To-
dos os formandos têm conquistado 
confiança e consideração por parte 
dos respectivos empregadores. Esse 
reconhecimento, técnico e de cidada-
nia, leva a que praticamente a empre-
gabilidade seja de 100%.

Há vinte e três anos instalados no 
edifício da Venda Nova, reconhece-
mos que  os 1.600 metros quadrados 
eram satisfatórios para os objectivos 
então propostos. Presentemente, 
para fazer  face às novas tecnolo-
gias que vão surgindo, às novas es-
pecializações, às novas exigências 
das empresas e dos formandos, aos 
novos desafios, nomeadamente os 
CNO (básico e secundário), tornam-
se absolutamente necessários novos 
espaços, mais amplos e de melhor 
qualidade. O Novo Pólo Tecnológico 
do CINEL localizado na Escola D. João 
de Castro, permitirá ter as condições 
para concretizar este novo desafio de 
novos projectos, alguns inovadores, 
mantendo a qualidade que tem ca-
racterizado este Centro de Formação 
Profissional.

Eng.º Moreira Pereira
Director Adjunto Unidade de 
Formação

ções de presidente de uma das mais 
antigas escolas de engenharia do 
país, cruzei-me de novo com a minha 
escola. Estabelecemos um protocolo 
e vi que esta se encontra na mudan-
ça de instalações. Será para melhor, 
assim o espero. Sei, no entanto, que 
parte da escola (espírito) não morre-
rá, enquanto as várias gerações de 
ex-alunos se recordarem dela.

Assim, à minha escola, e aos que 
conduzem o seu destino desejo as 
melhores felicidades e mais umas 
centenas de anos de vida.

José Carlos Quadrado

cação constataram que o facto esta-
rem habilitados com o curso de Téc-
nico de Electrónica frequentado no 
CINEL era suficiente para passarem 
à fase seguindo. Verificou-se, assim, 
que as capacidades técnicas dos for-
mandos eram reconhecidas devido 
ao comportamento dos formandos 
do primeiro curso.

A Electrónica evoluiu muito desde o 
fim da década de 80 do século XX. Os 
conteúdos dos cursos têm sido alvo 
permanente de actualizações. Para 
que o CINEL possa corresponder às 
elevadas expectativas criadas pelo 
padrão de excelência que alcançou, 
torna-se necessário que disponha de 
condições físicas e de apoios finan-
ceiros – considero que os recursos 
humanos são de qualidade e suficien-
tes – que possibilitem a sua constan-
te actualização de modo a responder 
aos desafios que nos são propostos. 
As novas instalações poderão permi-
tir o espaço físico necessário à con-
cretização dos nossos anseios. 

Victor Ribeiro
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