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Pedro Nunes

A criação do Liceu de Pedro Nunes está 
ligada ao aumento da população escolar de 
Lisboa, verificada no início do século XX. Em 
20 de Janeiro de 1906 é criado o Liceu Central 
da Lapa, para receber os alunos da 3ª zona es-
colar de Lisboa. O primeiro conselho escolar 
reuniu, sob a presidência do Dr. António de 
Sá Oliveira, no edifício do Largo do Carmo, 
onde o liceu funcionava só durante o turno da 
tarde. O liceu passou para um edifício aluga-
do, na Rua do Sacramento à Lapa, nº. 25, em 1 
de Março de 1906. Em 17 de Novembro de 1911, 
quando foi inaugurado o edifício da Avenida 
Álvares Cabral, foi então adoptada a designa-
ção de Liceu Central de Pedro Nunes. O liceu 
passou a ser designado por Liceu Normal de 
Pedro Nunes, em Outubro de 1930, porque lhe 
foi atribuída a competência de formação de 
professores. Na sequência da reforma de Car-
neiro Pacheco, em Outubro de 1936, o liceu 
passou a ser designado por Liceu Nacional de 
Pedro Nunes mas, continuou a exercer as fun-
ções ligadas à formação de professores que só 
foi interrompida entre 1947 e 1956. Em 1978, 
o liceu passa a designar-se Escola Secundária 
de Pedro Nunes.    

A evolução do número de alunos do Li-
ceu Pedro Nunes é marcada pela dinâmica da 
população escolar na cidade de Lisboa e pela 
construção de novos edifícios escolares. Con-
tribuíram também para justificar o aumento 
ou a diminuição da frequência do liceu, ao 

longo dos anos, as modificações introduzi-
das nos tipos de classes e as mudanças nos 
regimes de frequência. No início, o liceu era 
essencialmente masculino sendo posterior-
mente admitidas algumas alunas nos últimos 
anos da escolaridade, porque se considerou 
ser indispensável a sua presença para a prá-
tica dos professores estagiários. Começan-
do, em 1906, com 243 alunos e 18 professores 
no edifício da Lapa, quando se mudou para 
as novas instalações, em 1911, já contava o 
liceu com 664 alunos e 35 professores. Em 
1926/27, estavam inscritos 921 alunos, tendo 
o liceu 51 professores. O corpo docente foi 
exclusivamente constituído por professores 
até 1929/30, quando foram colocadas as pri-
meiras professoras. No ano lectivo de 1931/32 
porque se iniciou o regime de semi-internato 
que compreendia a permanência dos alunos 
no liceu durante todo o dia, só estavam ma-
triculados 590 alunos. Em 1940/41, o número 
de alunos aumentou para 714 e em 1952/53 já 
contava com um total de 900 alunos, tendo 
as turmas uma média de 40 a 42 alunos. Na 
impossibilidade de aumentar o número de 
alunos face ao espaço disponível, nos anos 
sessenta, o liceu abriu uma secção num edi-
fício situado na R. da Bela Vista à Lapa, onde 
eram colocados os alunos dos primeiros cin-
co anos da escolaridade. Em 1963/64, na sede, 
estavam matriculados 643 alunos e, na sec-
ção, 777 alunos. Em 1973/74, o liceu tinha 1540 

alunos e 180 professores mas funcionava em 
três turnos diários. Até 1977/78 verificou-se 
uma diminuição progressiva do número de 
alunos que frequentavam o liceu resultante 
do aumento do parque escolar. 

A formação de professores, iniciada em 
Outubro de 1930, tornou-se no elemento dis-
tintivo do Liceu Pedro Nunes. Entre 1930 e 
1936, foi mesmo o único liceu do país com a 
função de formar professores. O primeiro Re-
gulamento dos Liceus Normais, Decreto nº. 
19 610, de 17 de Abril de 1931, estabeleceu as 
regras dos Exames de Admissão de professo-
res ao estágio e dos Exames de Estado para 
conclusão da formação profissional. O Exame 
de Admissão versava sobre cultura geral lice-
al e sobre os conhecimentos científicos das 
matérias a que os candidatos concorriam. O 
estagiário era acompanhado por um profes-
sor metodólogo e devia assistir às lições que 
este realizava. As aulas do estagiário, com 
planos pré-estabelecidos, eram observadas 
pelo professor metodólogo e pelos colegas 
do seu grupo de estágio. Fazia parte do tra-
balho do estagiário organizar e participar em 
visitas de estudo e dinamizar as conferências 
pedagógicas. No final dos dois anos de estágio 
realizavam-se os Exames de Estado que eram 
constituídos por provas escritas e orais. Eram 
elementos a considerar na classificação final 
do estágio: a assiduidade, a pontualidade, a 
competência científica, as qualidades docen-
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tes e o zelo e dedicação demonstrados quer 
no ensino quer na educação dos alunos.

Com a reforma de Carneiro Pacheco, no 
ano lectivo de 1936/1937, foram introduzidas 
mudanças nos planos curriculares do ensino 
liceal, nos programas escolares e na forma-
ção de professores. A lógica do modelo de 
formação de professores, que assentava na 
observação da prática do professor metodó-
logo que devia ser tomada como modelo a 
seguir mantém-se, tendo-se apenas modi-
ficado as regras de admissão ao estágio e as 
normas para a execução do exame de estado. 
Em 1943, exigia-se ao professor estagiário, 
para além de ensinar o programa, que incu-
tisse nos seus alunos “ o amor à Pátria e a ve-
neração à memória dos antepassados ilustres 
bem como devia desenvolver os mais nobres 
sentimentos humanos.” 

Após uma interrupção de nove anos (entre 
1947 e 1956) as novas regras de estágio foram 
definidas pelo Decreto-Lei nº. 40 800, de 15 de 
Outubro de 1956. No novo modelo de forma-
ção era dispensado do exame de admissão 
quem já tivesse prática de ensino e, da fre-
quência do 1º ano, quem tivesse pelo menos 
quatro anos de bom e efectivo serviço. No fi-
nal, devia, porém, realizar o exame de estado 
que só foi abolido em 1974.

As experiências pedagógicas desenvolvi-
das pelos professores, pelos metodólogos e 
pelos estagiários com a colaboração dos alu-
nos marcaram o percurso do Liceu Pedro Nu-
nes que se distinguiu como uma escola onde 
a inovação e a qualidade do ensino se torna-
ram emblemáticas. As conferências pedagó-
gicas, dinamizadas pelos diferentes grupos 
de estágio ou por professores universitários, 
eram abertas a todos os professores da escola 
e a convidados e versavam sobre temas cien-
tíficos, pedagógicos ou didácticos. O relato 
das experiências e das conferências pedagó-
gicas era divulgado, nos primeiros anos, atra-
vés do Boletim do Liceu (1906 a 1939) e, a par-
tir de 1957, na Revista Palestra. Publicada até 
1971, esta revista alcançou um enorme êxito 
dado o seu interesse científico e pedagógico. 

Nos diversos artigos publicados, dá-se con-
ta das experiências pedagógicas desenvolvi-
das no liceu. Em 1931, o primeiro reitor Dr. Sá 
e Oliveira escreve sobre a criação das salas 
de estudo, onde se devia implementar o es-
tudo dirigido porque “os alunos não sabem 
trabalhar, entregues ao próprio esforço se o 
trabalho dos alunos não é convenientemente 
dirigido”, e acrescenta que “a solução colec-
tiva não resolve o problema mas sim o apoio 
individual”. A primeira sessão de cinema pe-
dagógico decorreu no dia 23 de Outubro de 
1936. Equipado com meios de projecção de 
cinema, o liceu utilizava o filme como mate-
rial didáctico, cultural, científico e recreativo. 
Um posto emissor de rádio foi construído em 
1936 com o fim de concretizar os estudos de 
rádio electricidade nas aulas de física. Re-
fere o reitor Dr. João Xavier Lobo, em Abril 
de 1943, que os programas transmitidos são 
“geralmente constituídos por música grava-

da, clássica e ligeira, por emissões directas 
de trechos executados em piano, violino ou 
harmónio, recitais de canto e de poesia, pa-
lestras e noticiários do liceu. Nas emissões 
directas colaboram professores, estagiários e 
alunos, oferecendo-se a estes a possibilidade 
de manifestarem as suas vocações.” Por falta 
de financiamento, o posto emissor de rádio 
foi desmantelado em 1962. Com o apoio da 
Biblioteca do liceu e dos professores de por-
tuguês e de línguas estrangeiras, foram orga-
nizados durante largos anos concursos literá-
rios e promoveu-se o teatro escolar com o fim 
de estimular as vocações dos alunos. O ensi-
no experiencial nas disciplinas de geografia, 
ciências naturais, física e química desenvol-
via nos alunos a capacidade de observação 
e o raciocínio científico. Nos diversos labora-
tórios, os professores levavam a efeito expe-
riências que eram seguidas e desenvolvidas 
pelos alunos e lhes permitiam uma aprendi-
zagem mais prática.

O associativismo escolar desenvolveu-se 
por iniciativa do primeiro reitor e do conse-
lho escolar. Nos anos trinta a Associação Esco-
lar era composta por um aluno eleito em cada 
turma (os delegados de turma), pelos profes-
sores directores de cada ciclo e pelo reitor. A 
Associação Escolar tinha um carácter federa-
tivo visto ter por base as solidárias que eram 
as associações organizadas em cada turma. O 
chefe de turma, coadjuvado por dois subche-
fes e sob a orientação do professor director 
de turma, organizava a biblioteca da turma e 
as visitas de estudo. Procurava também zelar 
pelo cumprimento das normas internas do 
liceu. Os projectos e as actividades desenvol-
vidos pela Associação Escolar tinham por ob-
jectivo completar a educação integral de cada 
aluno de modo a realizar uma formação har-
moniosa das faculdades físicas, intelectuais e 
morais. Este modelo original de associativis-
mo do Liceu Pedro Nunes foi extinto em 1942 
para dar lugar à Mocidade Portuguesa.

Os reitores do Liceu Pedro Nunes marca-
ram decisivamente cada época quer pela 
sua personalidade quer pelo tipo de gestão 
e de orientação pedagógica que imprimiram. 
Oito reitores foram nomeados entre 1905 e 
1974 dos quais podemos destacar, quer pelo 
seu papel no liceu quer pelo seu prestígio no 
meio educativo, o Dr. António Sá e Oliveira e 
o Dr. Francisco Dias Agudo. O Dr. António Sá 
e Oliveira foi reitor do liceu durante 24 anos 
(1905-1918 e 1930-1941) e professor durante 35 
anos. O “Pai Sá”, como era chamado pelos 
alunos, vivia no liceu, acompanhava a vida 
escolar e pessoal dos alunos e supervisionava 
o trabalho dos professores. “Nós nos educare-
mos”, era a mensagem educativa repetida e 
divulgada como divisa do liceu. Afirmava o 
reitor que cada aluno devia ser capaz “de se 
governar e cuidar da sua própria educação”, 
competindo aos professores desenvolver o 
sentido da responsabilidade e autonomia do 
aluno. A organização da Associação Escolar 
e das solidárias e a organização dos estágios 
foram da responsabilidade do Dr. António 

Sá e Oliveira. Ao Dr. Francisco Dias Agudo, 
que dirigiu o liceu entre 1956 e 1967, deve-se 
a dinamização da formação de professores, 
a promoção das conferências pedagógicas, 
bem como, a criação da Revista Palestra que 
promoveu a imagem de excelência pedagógi-
ca e educativa do liceu.   

Os professores do Liceu Pedro Nunes fo-
ram sempre reconhecidos pelo nível do seu 
ensino e pelo seu envolvimento no acompa-
nhamento das aprendizagens junto dos alu-
nos. Como instituição ligada à formação de 
professores o carisma do liceu resultou das 
dinâmicas pedagógicas e do ambiente viven-
cial desenvolvido entre professores e alunos. 
Entre os pedagogos mais ilustres podemos 
recordar António Sá e Oliveira, Gonçalves 
Braga, Eduardo Andreia, Adolfo Sena, Cirilo 
Soares, Câmara Leme, Sousa Mendes, João 
Xavier Lobo, Rómulo de Carvalho, Francisco 
Dias Agudo, Jaime Leote, Jaime Mota, Armin-
da Zaluar Nunes, Miguel Morgado, Gomes 
Ferreira, Bethânio de Almeida, Eduardo Al-
ves Moura.

Os alunos do Liceu Pedro Nunes foram 
sempre considerados como um conjunto de 
“alunos de elite”. Seleccionados à entrada 
porque o liceu procurava ficar com os melho-
res alunos para rentabilizar o trabalho dos 
estagiários, o facto é que em cada ano esco-
lar, no quadro de honra, do liceu figuraram 
alunos que ainda hoje se destacam na vida 
social, cultural e política portuguesa. Desde 
os primórdios a um passado recente, podem 
referir-se os nomes de Fernando da Fonseca, 
Rodrigues Lapa, Luís de Oliveira Guimarães, 
Bento de Jesus Caraça, Cotinelli Telmo, Carlos 
Botelho, Assis Pacheco, António Lopes Ribei-
ro, Manuel Lereno, Américo Tomás, Álvaro 
Cunhal, Leitão de Barros, Simões Müller, Luís 
Francisco Rebelo, Maria Barroso, Jorge Sam-
paio, Armando Cortez, Francisco Pinto Bal-
semão, Simone de Oliveira, Marcelo Rebelo 
de Sousa, Guilherme de Oliveira Martins e 
tantos outros.

O projecto pedagógico do Liceu Pedro Nu-
nes foi sendo registado ao longo dos anos nos 
Relatórios Anuais dos reitores, no Boletim do 
Liceu e na Revista Palestra. A partir do final da 
década de sessenta foi-se perdendo o hábito 
de relatar o que se passava em cada ano esco-
lar. As palavras pronunciadas pelo Dr. Antó-
nio Sá e Oliveira, em Julho de 1908, dão ideia 
do espírito que acompanhou todos aqueles 
que se empenharam na construção do Liceu 
Pedro Nunes e que ainda hoje são actuais: 
“ Ensinar e educar não são termos equiva-
lentes. Educar é fazer de uma criança um 
homem que não pode viver em sujeição pe-
rante o mundo que a cerca, que tem que per-
tencer a uma sociedade civilizada que, por 
definição, há-de ser uma vontade. É preciso 
formar em volta da escola a opinião pública, 
bem consciente de que ensinar é apenas um 
meio de educar e de que a educação feita só 
pelo ensino é incompleta e pode mesmo ser 
nula. Façamos das nossas escolas institutos 
de educação.” 
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CRONOLOGIA

LICEU PEDRO NUNES

1906 – Criação de três zonas escolares na cidade de Lisboa, 
cada uma com um liceu central pelo Decreto-Lei de 4 Janeiro: 
Liceu Camões na 1ª zona escolar, Liceu Central do Carmo na 
2ª zona escolar (futuro Liceu Passos Manuel) e Liceu Central 
da Lapa na 3ª zona escolar (futuro Liceu Pedro Nunes), este 
último criado em 20 de Janeiro de 1906 e instalado num 
edifício do Largo do Carmo. O Dr. António de Sá Oliveira é 
nomeado reitor do liceu, cargo que ocupa até 1918. 
1906 – Em 1 de Março o liceu muda de instalações para um 
edifício próprio na Rua do Sacramento, n.º 25, à Lapa
1909 – Projecto do arquitecto Miguel Ventura Terra para a 
construção do liceu na antiga Quinta da Bela Vista
1911 – Em 17 de Novembro o liceu inaugura o novo edifício na 
Avenida de Álvares Cabral e adoptou a designação de Liceu 
Central de Pedro Nunes
1918 – Início do funcionamento da biblioteca do liceu
1918-19 - Agostinho de Campos é nomeado reitor do liceu
1919-30 - José Francisco Ramos e Costa é nomeado reitor do 
liceu
1930 – Pelo Decreto n.º 18973, de 16 de Outubro, o liceu altera 
a designação para Liceu Normal de Pedro Nunes e assume 
a nova competência de formação de professores. António 
de Sá Oliveira é renomeado reitor do liceu que acumula 
com o cargo de coordenador do processo de formação de 
professores
1930/31 – Obras de modificação do liceu para o adaptar 
às novas funções de Liceu Normal. Criação de um posto 
meteorológico. Início da realização das Conferências 
Pedagógicas com carácter obrigatório para todos os docentes, 
que terminaram em 1968/69
1931/32 – Início do regime de semi-internato para os alunos 
da 1.ª classe, gradualmente alargado aos restantes anos, que 
decorreu até ao ano de 1942/43. Início da obrigatoriedade do 
caderno diário
1936 – Pelo Decreto-Lei n.º 27084, de 14 de Outubro, o liceu 
altera a designação para Liceu Nacional de Pedro Nunes. 
Obras de adaptação do liceu para responder ao aumento 
da frequência e às necessidades dos diferentes grupos 
de estágios. O cinema pedagógico é introduzido no liceu. 
Construção de um posto emissor de rádio que emitia duas 
vezes por semana
1941-56 - João Matilde Xavier Lôbo é nomeado reitor do liceu
1947 – Pelo Decreto-Lei n.º 36507, de 21 de Setembro, é 
retirado ao liceu a competência de formação de professores
1956 - Pelo Decreto-Lei n.º 40800, de 15 de Outubro, o liceu 
retoma a competência de formação de professores
1956/57 – Francisco Dias Agudo é nomeado reitor do liceu
1957 – Início da publicação da revista de pedagogia e cultura 
- Revista Palestra, que terminou em 1971
1958 – Rómulo de Carvalho inicia funções de professor no 
liceu
1964/65 – Construção do novo corpo destinado ao pavilhão 
gimnodesportivo e refeitório, da autoria do arquitecto José 
Almeida Segurado. Demolição do corpo inicial do refeitório 
e da ampliação realizada nos anos 30 destinada à prática da 
educação física
1967-70 - Jaime Furtado Leote é nomeado reitor do liceu
1970-74 - Jaime da Silva Mota é nomeado reitor do liceu
1978 – Com o Decreto-lei n.º 80/78, de 27 de Abril, o Liceu 
Pedro Nunes passa a designar-se Escola Secundária de Pedro 
Nunes 

“A Escola Secundária de Pedro Nunes é uma instituição centenária que 
se orgulha do seu passado, primeiro como Lyceu Central de Lisboa e 
depois como Liceu Normal, a que competia a formação dos Professores 
e, portanto, a organização dos estágios pedagógicos que os Professores 
Metodólogos orientavam. A revista “Palestra” que se editou entre 1957 e 
1970 é testemunho deste trabalho rigoroso e inovador.
De então até hoje, a Escola Secundária de Pedro Nunes tem procurado 
atingir e manter elevados níveis de excelência e exigência no seu ensi-
no, apesar das inúmeras vicissitudes. Preservando a tradição herdada, 
pôde manter-se como uma das mais prestigiadas escolas do país, orgu-
lhando-se de, por entre a plêiade de estudantes que por ela passaram, 
constarem personalidades que se destacaram e ainda sobressaem no 
panorama das Artes, das Ciências, da Literatura e da vida social e política 
portuguesa, no exercício de importantes cargos nacionais e internacio-
nais.
Reveste-se, assim, de especial significado este momento em que se inau-
guram as obras de restauro e ampliação do edifício desta instituição, 
também ele prestes a comemorar o seu centenário.
Inicia-se, portanto, uma nova fase da Escola, mais e melhor adaptada 
para responder e corresponder às exigências dos tempos modernos, 
constituindo mais um desafio para o séc. XXI.
Tradição e inovação constituem, pois, o seu património histórico e um 
desafio permanente a toda a comunidade educativa.”

Ana Vilarinho
Actual Directora da Escola Secundária Pedro Nunes

ESCOLA SECUNDÁRIA 
DE PEDRO NUNES

Antigo ginásio do corpo principal

Sala de aula
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RÓMULO DE CARVALHO,
O POETA DA CIÊNCIA
Há pessoas que são como certas músicas, re-
sistem a qualquer classificação, transcendem 
estilo, género ou idade, e Rómulo de Carva-
lho é uma dessas pessoas – difícil de definir, 
quanto mais de resumir. Habituámo-nos 
demasiado a um mundo especializado, de 
fronteiras claras, ciências e técnicas de um 
lado, letras e humanidades do outro; é esta 
a primeira escolha da idade adulta: que nos 
decidamos pelas ciências ou pelas letras. Cos-
tuma ser assim com todos nós, mas não o foi 
com Rómulo de Carvalho. Poucos como ele 
reuniram na mesma pessoa um amor tão de-
dicado a diferentes musas. Talvez porque terá 
sentido tão profundamente que o mundo é o 
que sabemos dele, que Rómulo de Carvalho 
se entregou à busca incessante do saber. Mas 
acrescentou-lhe algo: o dar a saber, e assim se 
fez também divulgador, pedagogo e profes-
sor. O saber que obtinha não retinha, difun-
dia. E é, portanto, como homem de ciência 
e comunicador da ciência –  o melhor entre 
os seus pares –  que Rómulo de Carvalho é 
recordado, especialmente pela comunidade 
científica.
Mas para outros, talvez para a grande maio-
ria, ele é antes António Gedeão, o poeta, o 
autor desse hino à liberdade e ao sonho – a 
Pedra Filosofal, imortalizado pelo canto de 
Manuel Freire. O amor pelas letras chegou-
lhe precoce, diz-se que por influência da 
mãe, mas só tardiamente se decidiu a publi-

car o primeiro livro de poemas, Movimento 
Perpétuo, já com 50 anos de idade. A sua obra 
poética é a expressão de uma realidade sem 
fronteiras,  um enamoramento entre a ciên-
cia e a poesia, no que ambas mais têm em co-
mum: descoberta e paixão. Mas é a simplici-
dade eloquente, a mesma com que escreveu 
a Física para o Povo, que singulariza a poesia 
de Rómulo de Carvalho e a torna tão sedutora 
aos olhos de quem sonha.
Esta qualidade, rara, de fusão entre arte e 
ciência, tão característica da personalidade 
de Rómulo de Carvalho, continua a originar 
altercações entre os que o reclamam para 
si, pelo lado da ciência, e os que o preferem 
como poeta: as dicotomias que Rómulo re-
solveu no íntimo do seu ser continuam por 
resolver à escala social. Com efeito, não há 
muito tempo, José Carlos Abrantes, na altura 
provedor do Diário de Notícias, tenta elucidar 
um leitor que lamenta que o jornal “tendo 
tido a iniciativa de evocar a sua obra, passe 
completamente ao lado desta sua faceta [de 
divulgador da ciência]”. António José Teixei-
ra, então director do DN, reconhece a perti-
nência da crítica do leitor mas confessa ter 
preferido destacar o Rómulo de Carvalho, pe-
dagogo e professor. O provedor, por seu lado, 
escreve no mesmo artigo que “muitos senti-
rão que, socialmente, a poesia de Gedeão foi 
tão significativa como foi a obra de divulgador 
científico e pedagogo”. Finalmente, Carlos 

Fiolhais, físico e divulgador de ciência, vence-
dor do prémio Rómulo de Carvalho e director 
do Centro Ciência Viva Rómulo de Carvalho, 
resolve a polémica escrevendo “Ele foi pro-
fessor de ciências, pedagogo, historiador de 
ciência e de educação, divulgador de ciência, 
poeta, dramaturgo, ensaísta, artista plástico, 
fotógrafo, marceneiro, etc. E foi bom em tudo 
o que fez. É muito difícil, se não mesmo im-
possível, dizer o que ele fez melhor.” 
Marc Bloch , para muitos o melhor historia-
dor do século XIX, afirmava não conhecer 
melhor qualidade num escritor do que a de 
escrever com igual clareza para leigos e espe-
cialistas. Penso ser esta a maior qualidade de 
Rómulo de Carvalho; e daí a sua paixão pela 
difusão do conhecimento, pela ciência para 
todos. Terá sido esta, certamente, uma das 
razões porque o dia do seu nascimento, 24 de 
Novembro, é hoje o  Dia Nacional da Cultura 
Científica.

Carlos Catalão
Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura 
Científica e Tecnológica

1 http://dn.sapo.pt/inicio/interior.aspx?content_

   id=649694

2  BLOCH, Marc. Introdução à história. Trad. Maria Manuel 

Miguel e Rui Grácio. 2a. ed. Lisboa: Europa-América, 1974.

Laboratório de Rómulo de Carvalho
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É no quadro das preocupações higienistas 
e pedagógicas estabelecidas na reforma de 
Eduardo Coelho de 1905, que foram concebi-
dos os edifícios liceais das primeiras décadas 
do século XX, em Portugal: os liceus de Lisboa 
da autoria do arquitecto Miguel Ventura Ter-
ra, e os liceus do Porto da autoria de José Mar-
ques da Silva1. A par da influência dos mode-
los franceses dos lycées construídos a partir 
da segunda metade do século XIX2, o processo 
de concepção destes edifícios acompanhou a 
época de transição que caracterizou o início 
do século em Portugal, em que os valores tra-
dicionais da arquitectura são confrontados 
com os novos desafios na área da construção 
e da aplicação de novos materiais. Em termos 
urbanos, os edifícios liceais vão adaptar-se 
aos novos planos de urbanização e de melho-
ria da cidade então projectados.
O processo de construção do Liceu Pedro Nu-
nes surge associado à criação de uma nova 
zona escolar na cidade de Lisboa, e, em pa-
ralelo, a uma operação urbana que permitiu 
a abertura da nova Avenida Pedro Álvares 
Cabral, de acordo com a proposta de Ressa-
no Garcia de 1907. No mesmo ano, o Governo 
publica um decreto que prevê a compra do 
terreno da Quinta da Bela Vista, com 36000 
m2, para instalação do Liceu da 3ª zona esco-
lar (futuro Liceu Central de Pedro Nunes), de 
uma escola primária e de uma escola normal 
primária, ambas mistas; considerando ainda 
a hipótese de se construir também uma es-
cola industrial. Para a implantação do Liceu 
foram reservados 20 000 m2 de um terreno 
limitado a norte pela Rua Saraiva de Carva-
lho, a sul, pelo Jardim da Estrela, a nascen-
te, pelas traseiras de vários prédios da Rua 
de Santa Isabel e Av. Pedro Álvares Cabral; e 
a poente, pelo Cemitério dos Inglesinhos. As 
escolas primárias não foram construídas, e do 
terreno adquirido foram cedidas importantes 
parcelas para a construção da Escola João de 
Deus e da Escola Industrial Machado de Cas-
tro, e à Câmara Municipal de Lisboa, para 
abertura da Av. Álvares Cabral. O projecto do 
Liceu Pedro Nunes é elaborado durante o pro-
cesso de construção do Liceu Camões, tendo a 
sua construção decorrido em Julho de 1909 e 
Novembro de 1911.
O Liceu Pedro Nunes diferencia-se no pano-
rama dos liceus portugueses construídos no 
início do século XX, por apresentar um pro-
jecto educativo cujos objectivos se orientam 
para os princípios do auto-governo baseados 
nos princípios defendidos pelo movimento 
da Educação Nova, de autonomia e respon-
sabilidade associados à educação, menciona-
dos repetidamente pelo seu primeiro reitor 
Sá Oliveira na expressão: “Nós nos educare-
mos”3. Esta condição está na base da inten-
ção, por parte dos professores, estagiários 
e alunos, de fazer deste liceu um lugar de 
inovação e experimentação, tornando-o um 

O PROjECTO DE MIgUEL VENTURA TERRA PARA 
O EDIFíCIO DO LICEU PEDRO NUNES (1909-1911) 

Planta com a proposta de Ressano garcia para a abertura da Avenida de Álvares Cabral (1907)

Vista do Liceu Pedro Nunes a partir da Avenida 
de Álvares Cabral

Pátio e recreios cobertos (1928)

lugar de referência no panorama educativo 
nacional. Reforçando esta ideia, em 1930, o 
Liceu viu as suas funções alargadas à forma-
ção de professores.4 
Na concepção do edifício Liceu Pedro Nunes, 
o arquitecto não ficou certamente indiferen-
te a esta proposta de realização de um novo 
projecto educativo, propondo uma nova tipo-
logia de edifício liceal, que reflectisse os seus 
princípios educativos. Ventura Terra substi-
tui o pátio de recreio adoptado no Liceu de 
Camões, por um sistema mais aberto para 
o exterior, que se aproxima da tipologia pa-
vilhonar, e propõe um edifício que organiza 
linearmente três corpos autónomos, com cir-
culações mais livres, em concordância com o 
projecto pedagógico adoptado. Os princípios 
associados à tipologia em pátio, da centrali-
dade e da vigilância, não encontram sentido 
num projecto educativo que apela à respon-
sabilidade e à autonomia na participação de 
um projecto comum.
Os distintos corpos permitem uma racional 
distribuição do programa de espaços em que 
o edifício principal, em contacto com a ave-
nida, acolhe todas as funções de represen-
tação e administração do liceu, e os espaços 
dedicados à prática de educação física, e os 
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Notas sobre a intervenção

A proposta de ampliação e reabilitação dos 
espaços da Escola Secundária de Pedro Nu-
nes, da equipa projectista coordenada pelos 
arquitectos Pedro Botelho e Rosário Beija, 
centra as suas premissas projectuais nos se-
guintes pontos:
1. remodelação/ampliação do conjunto dos 
edifícios centrais
- a necessidade de alteração do actual esque-
ma de funcionamento de dois turnos diários, 
com 600 alunos cada, para um turno diário, 
com 1200 alunos, e a resposta às novas exigên-
cias programáticas e funcionais requeridas 
pela Parque Escolar, exige a construção de um 
novo corpo de ampliação da escola. Este cor-
po permite incorporar todos os espaços com 
maiores especificidades programáticas e de 
infraestruturas (biblioteca, salas de TIC, labo-
ratórios e áreas técnicas, sala de professores, 
espaços de exposição, bar-convívio e sanitá-
rios) libertando os antigos corpos laterais para 
o uso exclusivo de salas de aula.
- o novo corpo, que ocupa o lugar do antigo re-
feitório, alinhando pelos corpos existentes, (re)
constrói o primitivo pátio-recreio com o corpo 
central e assume-se como um edifício-ponte 
que permite o contacto directo entre os três 
corpos primitivos, em todos os pisos. O contac-
to directo entre o novo pátio e os espaços exte-
riores de jogos existentes a norte do conjunto é 
determinado pela forte permeabilidade que o 
novo edifício apresenta ao nível térreo;
- a intenção de recuperar no edifício central 
do antigo liceu o espaço da entrada principal 
para toda a comunidade escolar, devolvendo 
aos alunos a entrada pela Avenida de Álvares 
Cabral. Neste sentido, é proposto um novo 
átrio central de distribuição para todos os es-
paços escolares, ao qual se acede a partir de 
um amplo corredor de ligação à porta situada 
mais a norte da fachada principal;
- a intenção de valorizar no edifício central do 
antigo liceu todos os espaços interiores (átrio 
de entrada, corredor longitudinal de distri-
buição, escada de acesso ao piso superior, 

que incorporou também um novo refeitório.
Como reflexo de um projecto educativo dis-
tinto, a concepção do Liceu Pedro Nunes assu-
me-se como um projecto de excepção, onde 
é testada uma nova tipologia de pavilhões 
autónomos que responderão eficazmente 
aos requisitos higienistas então prioritários, 
e que só mais tarde irá ser retomada na arqui-
tectura escolar.

corpos laterais acolhem os espaços lectivos. 
Esta tipologia, para além de permitir uma 
melhor adaptação ao terreno, de acentuado 
declive para a avenida, responde eficazmen-
te aos princípios higienistas emergentes, que 
vinham a ser considerados na concepção de 
edifícios escolares no contexto internacional.
É a partir do corpo central que se acede à en-
trada principal do Liceu, através da porta cen-
tral das três existentes na fachada que contac-
ta com a Avenida Pedro Álvares Cabral. Uma 
escada central, de acesso ao piso 1, permite a 
distribuição para os corpos lectivos situados 
a norte e sul do corpo central. Neste corpo 
localizam-se os serviços administrativos, a 
biblioteca e sala dos professores, gabinetes 
de física e química, o grande ginásio/salão 
de festas, e dois ginásios com os respectivos 
vestiários. A proposta assume a importância 
atribuída à educação física, pela colocação 
de três ginásios no corpo nobre do Liceu - o 
corpo central em contacto com a avenida5. 
Esta ideia é também expressa na concepção 
da fachada principal, da qual se salientam os 
vãos do ginásio, cujo pé-direito duplo permi-
te o desenho de vãos de grandes dimensões, 
que ocupam os dois últimos pisos do corpo 
central.
Os corpos laterais de três pisos, recuados e 
elevados em relação à avenida e ao corpo 
central, implantam-se à cota do piso 1 do cor-
po central, acedendo-se a eles através dos 
recreios. As salas de aula estão situadas nos 
dois primeiros pavimentos de cada um dos 
corpos laterais, ao longo de amplos corredo-
res de circulação orientados para as fachadas 
posteriores. O terceiro piso do corpo a sul é 
ocupado pelas instalações de ciências natu-
rais, e o do corpo a norte pelas instalações de 
geografia. Todas as salas, excepto as que fo-
ram construídas para sala de desenho e que 
se localizam nos topos dos pavilhões, são de 
planta quadrada, têm janelas para o corredor 
e para o exterior, permitindo a iluminação 
bilateral e a ventilação transversal do seu es-
paço interior.
Os três corpos, que não comunicam directa-
mente entre si, são articulados volumetrica-
mente por dois corpos mais baixos de piso 
único, onde se localizam os anfiteatros de 
Física e de Química. Uma galeria térrea com 
uma estrutura em ferro coberta de telha, cir-
cula ao longo das fachadas posteriores, esta-
belecendo também a ligação ao corredor de 
acesso ao pavilhão do refeitório e anexos, 
entretanto demolidos, situados no centro do 
pátio que separava em dois o recreio. Um gra-
deamento, que liga os corpos laterais e o re-
feitório, limitava e encerrava os dois recreios. 
O espaço exterior limitado pelo alinhamento 
de árvores que ensombravam as fachadas 
posteriores dos corpos laterais, recreios e 
refeitório, e pelo limite natural do terreno, é 
ocupado com campos de jogos para futebol, 
basquetebol, e ténis.
Nos anos trinta foram construídos dois anexos 
ao refeitório inicial, para acolher a prática de 
educação física. Na década de 60, este conjun-
to foi demolido na sequência da construção, 
no limite poente do terreno, de um pavilhão 
gimnodesportivo da autoria de José Segurado, 

Vista geral exterior

Escada principal

Vestíbulo
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biblioteca, Laboratório Rómulo de Carvalho 
e salão polivalente) através de uma cuidada 
recuperação com recurso a materiais origi-
nais e, simultaneamente, resolver o proble-
ma de segurança contra riscos de sismo que 
o edifício apresentava, através do seu reforço 
estrutural com recurso à construção de dois 
pórticos em betão;
- a intenção de organizar clara e racional-
mente as principais infraestruras do edifício, 
levou à criação de uma galeria técnica subter-
rânea que percorre, em anel, o perímetro do 
pátio e do novo corpo, garantindo-se acesso 
fácil e directo para a sua futura manutenção.
2. remodelação/ampliação dos edifícios a 
poente
- a necessidade de construir um novo Gimno-

desportivo coberto com um campo de jogos 
de 20 por 40 metros, está na base da opção de 
prolongar para norte o volume do actual giná-
sio, concentrando no mesmo edifício os espa-
ço dedicados à prática desportiva. A uniformi-
zar todo este conjunto é proposta uma grelha 
exterior metálica que cobre toda a fachada 
deste corpo, permitindo simultaneamente o 
controle da iluminação natural dos espaços 
interiores. É ainda proposta uma ligação di-
recta deste corpo à Escola Machado de Castro, 
de forma a permitir a utilização das instala-
ções desportivas pelos alunos daquela escola.
3. remodelação dos espaços exteriores
- a intenção de reabilitar e remodelar todos 
os espaços exteriores da escola, com a preo-
cupação de resolver as questões relativas à 

acessibilidade automóvel e de estacionamen-
to; de qualificar os espaços exteriores com 
recurso a novos pavimentos em substituição 
do asfalto existente; de reconstruir a galeria 
coberta já existente, agora com uma nova di-
mensão, com recurso a um sistema misto de 
estrutura metálica e de elementos de madei-
ra; de rearborizar o espaço exterior e repor o 
primitivo alinhamento de árvores ao longo 
das fachadas posteriores contribuindo para 
a qualificação ambiental do espaço interior a 
nível acústico, térmico e lumínico.

Alexandra Alegre

1  Liceus de Lisboa: Liceu Camões (1907-1909), Liceu Pedro 
Nunes (1909-11) e Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho 
(1913-33). Liceus do Porto: Liceu Alexandre Herculano 
(1914-31) e Liceu Rodrigues de Freitas (1918-33).

2  Moniz, Gonçalo Canto; Arquitectura e Instrução, 1836-
1936: o Projecto Moderno do Liceu, trabalho realizado no 
âmbito das Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade 
Científica, Departamento de Arquitectura da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 
2002.

3  Gomes, Fernanda Maria Veiga; “Liceu Pedro Nunes, Lis-
boa” in “Liceus de Portugal” Histórias, Arquivos, Memó-
rias, coordenação de António Nóvoa e Ana Teresa Santa-
Clara, Edições ASA, Outubro 2003, pp. 535-557.

4  Guerra, Maria Luísa; Liceu Pedro Nunes no centenário 
da sua criação 1905-1906, Edição Maria Luísa Guerra, No-
vembro 2005.

5  Lôbo, João Matilde Xavier; “O Liceu Pedro Nunes” in Li-
ceus de Portugal, Boletim de acção educativa do ensino 
liceal, A. Riley da Motta (direcção), n.º 24, Março de 1943.

Sala de aula

Em cima: ginásio - Biblioteca. Em baixo: Anfiteatro - Corredor do museu de história natural
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A actual Escola Secundária de Pedro Nunes 
ocupa um lote com uma área de 18748 m2. A 
escola é constituída por um conjunto de Edi-
fícios, Logradouros e Pátios inaugurados no 
ano de 1911, projecto do Arqt.º Miguel Ventura 
Terra, que ocupa a metade sudeste do referi-
do lote, designados como Edifícios Centrais, e 
por um Corpo com Ginásio e Cantina, projecto 
do Arqt.º José Almeida Segurado, construído a 
poente ao longo do muro de suporte que a se-
para da Escola Machado de Castro e concluído 
em meados dos anos 60, designados por Edifí-
cios Poente. Entre estes dois conjuntos locali-
zam-se, de norte para sul, a casa do chefe dos 
contínuos e dois campos de jogos, o campo de 
jogos principal e as pistas de atletismo, a pas-
sagem coberta de ligação entre o conjunto do 
início do século XX e o Ginásio/Cantina a que 
se segue uma zona ajardinada que confina 
com o muro do Cemitério dos Ingleses.
Nas frentes da Avenida de Álvares de Cabral e 
da Rua de S. Jorge situam-se duas áreas ajardi-
nadas que protegiam a norte e a sul dois an-
tigos recreios agora usados como estaciona-
mento e horta pedagógica respectivamente.
Actualmente a entrada dos alunos faz-se pelo 
portão da Rua de S. Jorge, sendo a entrada 
principal da escola normalmente usada por 
professores, pessoal não docente, pais e visi-
tantes.
A escola funciona em dois turnos diários com 
aproximadamente 600 alunos cada. De acor-
do com o programa funcional da Parque Esco-
lar, pretende-se que a escola passe a ter um 
único turno diário, mais alongado, com um 
total de perto de 1200 alunos.

Para responder às novas necessidades pro-
gramáticas e no quadro da reabilitação de 
todo o conjunto, a intervenção propõe:
-  a remodelação/ampliação do conjunto dos 

edifícios centrais;
-  a remodelação/ampliação dos edifícios po-

ente;
- a remodelação dos espaços exteriores.

Remodelação/ampliação dos edifícios 
centrais
Relativamente ao conjunto dos edifícios do 
início do século XX, propomos a construção 
de um novo edifício de 4 pisos, que rearticule 
e ligue entre si os corpos Central, Norte e Sul 
do Edifício do antigo Liceu, nos seus quatro 
níveis.
O acesso a este conjunto de edifícios é feito 
através de uma nova entrada que, à seme-
lhança da entrada do antigo liceu, se localiza 
no corpo que contacta directamente com a Av. 
de Álvares Cabral. Assim, a entrada passa a 
fazer-se pela porta mais a norte do antigo edi-
fício central, dando acesso a um amplo cor-
redor em contacto com a portaria/recepção. 
Este corredor abre para a Loja Escolar dos es-
tudantes e dá acesso ao novo átrio central da 
escola onde se encontram os ascensores e a 
escadaria que liga ao piso 1. O antigo átrio e a 
velha escada central do liceu ficam assim de-
sobrigados do intenso uso diário, passando a 
funcionar apenas nos momentos notáveis da 
vida da escola.
O átrio central dá acesso no piso zero à Biblio-
teca/Centro de Documentação, aberta a nas-
cente para um pátio ajardinado.

No piso 1 do novo edifício ficam a sala de es-
tudo/convívio/bar, os sanitários de alunos, 
os cacifos e nos topos norte e sul as escadas 
de acesso aos pisos superiores. Neste piso os 
novos cobertos gerais de distribuição substi-
tuem o antigo telheiro e a cobertura de betão 
que liga aos edifícios poente. Entre o novo 
edifício e o novo coberto de distribuição abre-
se o pátio central da escola.
No piso 2, para poente, ficam as três salas TIC, 
a oficina de Informática, a arrecadação de 
material, o laboratório de Matemática e o es-
túdio Multimédia. Abrindo para nascente, fi-
cam os gabinetes de trabalho de professores.
No piso 3, para poente, ficam os novos labo-
ratórios de Física, Química, Biologia/Geo-
logia e dois laboratórios polivalentes, bem 
como as respectivas salas de preparação, 
trabalho de docentes e arrecadação. No cor-
redor prevêem-se três áreas para exposição 
permanente do espólio da área científica de 
Biologia/Geologia.
Na passagem para o antigo edifício central, 
localizam-se os elevadores e as instalações 
sanitárias.
São assim desactivados os antigos labora-
tórios de Química e Biologia/Geologia, bem 
como o respectivo museu na sua forma ac-
tual. No piso 1 do antigo edifício central será 
mantido, como testemunho dum outro tem-
po, o laboratório Rómulo de Carvalho, que 
cede uma das suas salas para aí instalar a Di-
recção da escola.
Nos topos norte, sul e nascente dos pisos 2 e 3 
deste novo edifício, prevêem-se três conjun-
tos de passadiços metálicos cobertos que fa-
zem a ligação com os corpos norte, sul e cen-
tral do antigo liceu rearticulando o conjunto 
dos edifícios centrais.

Relativamente aos edifícios do conjunto 
do antigo Liceu, propomos a seguinte dis-
tribuição de espaços:
No piso zero do corpo central, com frente 
para a Avenida de Álvares Cabral, é feita uma 
reorganização dos espaços para reinstalar os 
serviços de secretaria e arquivos, gabinetes e 
arrecadações gerais e sanitários para o pesso-
al administrativo e deficientes. O antigo átrio 
de entrada, o corredor longitudinal de distri-
buição e a antiga escada de acesso ao piso su-
perior, são espaços recuperados com especial 
cuidado e materiais originais ou similares.
No piso 1 do corpo central, ficam o Conselho 
Executivo, os espaços destinados às pausas 
e às reuniões de docentes, os gabinetes para 
Psicologia, Presidente da Assembleia de Esco-
la, Presidente do Pedagógico e sanitários para 
docentes. A construção dos dois pórticos e da 
laje em betão em espaços como o Laboratório 
Rómulo de Carvalho e as antigas Biblioteca e 
Reitoria obrigam a especiais cuidados.
Nos pisos 2 e 3 do corpo central localizam-se 
o salão polivalente, que ocupa o espaço do 
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antigo ginásio, 4 salas de desenho e 2 salas de 
pequenos grupos.
No piso 1 da ala norte, ficam uma das salas 
de aula, espaços de apoio ao pessoal não 
docente e uma arrecadação. No piso 1 da ala 
sul, localizam-se o arquivo morto, as oficinas 
de Artes Plásticas, a sala de estudo e o espaço 
para a Associação de Alunos.
No corpo norte, haverá 15 salas de aula, duas 
salas para pequenos grupos, um pequeno 
espaço aberto para o espólio da Geografia e 
uma pequena área técnica.
No corpo sul, ficam 16 salas de aula, duas salas 
para pequenos grupos, o espaço aberto para 
o espólio da Biologia/Geologia, uma pequena 
área técnica, duas salas para Educação Tecno-
lógica e as oficinas de Teatro, Serigrafia/Gra-
vura e Fotografia.
Ao nível dos recreios, a construção define-se 
numa alternância entre abertos e fechados, 
entre superfícies opacas e transparentes, 
permitindo uma visão cruzada entre as áreas 
norte e sul do novo pátio central e a área ar-
borizada e desportiva a poente, bem como so-
bre o átrio central e a biblioteca no piso zero.

Remodelação/ampliação do edifício poen-
te (conjunto restaurante/ginásio construí-
do nos anos 60)
No prolongamento para norte do actual gi-
násio será construído um Gimnodesportivo 
coberto com um campo de jogos de 20 por 40 
metros. Esta nova construção tem um amplo 
corredor de entrada que dá acesso a todo o 
conjunto dos espaços desportivos e à escada e 
elevador que fazem a ligação à escola Macha-
do de Castro.

O campo de jogos ficará um pouco rebaixado 
relativamente às cotas do terreno, para que a 
cobertura não ultrapasse a cota de coroamen-
to do muro separador entre as escolas.
No edifício do restaurante/ginásio, constru-
ído nos anos 60, serão totalmente reabilita-
dos e remodelados os espaços destinados ao 
restaurante, os balneários para os alunos, os 
espaços de apoio, espaços para docentes, ga-
binete médico e ginásio.
A protecção solar dos corpos altos do alçado 
nascente do conjunto de edifícios despor-
tivos – ginásio e polidesportivo – é feita em 
chapa metálica ondulada e perfurada. Este 
elemento semi-transparente permitirá lei-
turas diferenciadas das partes que “oculta”, 
conforme a incidência solar ou a iluminação 
nocturna, minimizando o impacto da facha-
da do ginásio e o estranho efeito de “emba-
samento” aos edifícios da Escola Machado 
de Castro. Propõe-se assim uma frente única, 
que se prolonga a norte pela oficina e novo 
muro separador dos logradouros, constituin-
do um plano unificador de imagem neutra, 
como que em substituição do inicial muro de 
suporte.

Remodelação dos espaços exteriores
Mantêm-se os portões de acesso ao lote na 
Avenida de Álvares Cabral para acesso ao 
estacionamento da Escola, e na Rua de S. Jor-
ge para abastecimento ao restaurante, bem 
como o corredor de acesso pedonal à Rua 
Saraiva de Carvalho. Todos os espaços exte-
riores, desportivos e de recreio, serão reabi-
litados e remodelados mantendo-se pratica-
mente inalteradas as actuais funções.

Será feita uma criteriosa rearborização que 
devolva o conforto acústico, lumínico e tér-
mico a toda a Escola. No alinhamento do poli-
desportivo coberto e para norte deste é cedi-
da uma parcela de terreno à Escola Machado 
de Castro, que permite construir a rampa de 
acesso ao estacionamento do hotel e a am-
pliação da respectiva zona arborizada. 

Pedro Viana Botelho
Maria do Rosário Beija

A V E N I D A    P E D R O    Á L V A R E S    C A B R A L
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Planta do conjunto - Piso 1

Corredor de acesso às salas de aula
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Era o “Liceu Normal”, o único que admitia 
professores estagiários e alunos de ambos 

os sexos, embora com separação dos mesmos 
até ao quinto ano (da altura). Tinha muito pres-
tígio, talvez o maior de entre os outros liceus. O 
acesso tinha certas exigências que o tornavam 
não só difícil de conquistar como o mais ape-
tecido de entre todos. O Reitor, João Matilde 
Xavier Lobo, (homem, mulher, santo, fera, 
na nossa gíria) era um personagem respeita-
do e temido pelo que representava, a última 
instância do poder dentro da Instituição. Só a 
hipótese de, por qualquer falta grave, termos 
que ir à sua presença, já era um forte dissuasor 
para qualquer ideia mais atrevida. Era sem-
pre melhor sermos chamados ao Vice-Reitor, 
Cabral Sacadura de seu nome, lembrando (ao 
contrário) o nosso pioneiro do vôo transatlân-
tico, de quem era ainda família. Não que fosse 
para graças, mas sempre era um pouco mais 
complacente.
Os professores eram profissionais competen-
tes e atentos. O respeito que nos mereciam 
não era imposto, era natural mesmo com as 
diferenças de feitio que os caracterizavam. 
O Dr. Gaspar Machado, professor de francês, 
iniciou a primeira aula do primeiro ano en-
trando a porta da sala com as mãos a fazer 
de corneta “trrlu tu tu” (os “u” soavam a “iu”) 
e foi explicando que era a flauta dos pastores 
franceses e que os “us”, na sua língua, se pro-
nunciavam “ius”. Detalhes engraçados que 
a memória nunca mais esquece! A filosofia 
(mais tarde) era dada pelo Dr. Terry, verdadei-
ro filósofo, sem dúvida, pela complacência e 
tranquilidade com que encarava qualquer 
atrevimento menos oportuno. Os professores 
Rómulo de Carvalho (António Gedeão), na fí-
sica, Cerdeira Guerra na química, Marília na 
matemática, Helena Amaro no Português, Tor-
quato na música, educadores excepcionais, 
enfim nomes que não esquecem entre tantos 
outros também recordados, que constituiam 
a plêiade de Mestres que formaram gerações 
responsáveis de onde sairam tantos nomes 
conhecidos.
Era assim o “Ensino Oficial” para onde todos 
ansiavam ir. Aliava o seu óptimo nível a uma 
permanente exigência. E os que, por qual-
quer motivo, a ele não conseguiam ser admi-
tidos, iam para o ensino particular que, sem 
qualquer desmerecimento, era, no entanto, 
considerado menos exigente. Havia Compe-
tência, Responsabilidade, Disciplina, Noção 
do Dever. Os horários eram feitos a pensar nos 
alunos. Das nove às doze e das catorze às de-
zasseis. Cinco aulas por dia com dez minutos 
de intervalo entre tempos e duas horas para o 
almoço.

Era impensável ter alunos duas ou mais horas 
sem fazer nada à espera da aula seguinte.
Que diferença abismal para o “ensino oficial” 
nos tempos que correm! Para onde é que foi 
essa salutar tradição que fez dos nossos pais, 
de nós mesmos e ainda dos nossos filhos mu-
lheres e homens válidos?
E como estamos a preparar a geração dos nos-
sos netos no meio da anarquia e ausência de 
valores que caracterizam a escola de hoje? 
Porquê e para quê?

Tomás George Conceição Silva
(aluno de 1943 a 1950)

O Liceu de Pedro Nunes foi o meu lar e a 
minha universidade. O meu pai, J. Jorge 

G. Calado (matemática), o meu tio, António 
Carreira (desenho) e o meu padrinho, José A. 
B. da Silva Branco (ciências naturais), eram 
professores efectivos. Quando entrei, o liceu 
era misto. Simone de Oliveira é da mesma 
fornada e deu logo a volta à cabeça de muitos 
caloiros. Os mestres eram brilhantes e exi-
gentes. Crucial para a minha formação, tive 
Rodrigo Coelho Gonçalves, doutor em quími-
ca pela ETH de Zurique, como professor de 
ciências fisico-químicas. (Rómulo de Carvalho 
era o outro professor.) Os anfiteatros de física 
e química e os laboratórios e respectivo equi-
pamento eram modelares. Aprendi filosofia 
com Sant’Anna Dionísio, francês com Joaquim 
Figanier, história com Augusto Reis Machado 
(que nos mostrou como a excelente biblioteca 
era indispensável). Da sala de desenho no úl-
timo piso, desenhei a vista deslumbrante so-
bre Lisboa, com o torreão da casa de Cristino 
da Silva em primeiro plano (ainda lá está). Ao 
lado, noutra moradia, morava o execrável mi-
nistro da educação, Fernando Pires de Lima; 
às vezes, via entrar a sua amante, a actriz He-
lena Félix. Pratiquei carpintaria na oficina do 
liceu, fiz jardinagem e cultivei bichos-da-seda 
(o campo-de-jogos era bordejado de amorei-
ras). Cantei no Coro, fiz teatro, estudei solfejo 
e teoria da música, aprendi piano (e rudimen-
tos de violino). Apaixonei-me pela primeira 
vez. Nas horas vagas e nos raríssimos “furos” 
ia estudar à sombra dos ciprestes do Cemité-
rio Inglês, inspirando-me junto ao túmulo de 
Henry Fielding. Acabei os exames do curso 
complementar (7º ano, actual 11º) com média 
de 20. Saí (para o IST) com saudades, mas ia ar-
mado com amizades e heróis para toda a vida.

Jorge C. G. Calado
(aluno de 1948 a 1955)

Frequentei o Liceu Pedro Nunes de 1951 a 
1956, nos primeiros cinco anos do ensino 

secundário - dos meus 10 aos 15 anos de idade.
Fui lá matriculado porque os meus Pais acha-
ram (e muito bem) que, depois de ter feito o 
primário numa escola privada, seria positivo 
para a minha formação ingressar no ensino 
oficial, “onde estaria em contacto com colegas 
de todas as condições sociais”, de acordo com 
as sábias palavras do meu Pai.
A transição do primário para o secundário é 
sempre um choque – um edifício muito maior, 
numerosos alunos, dezenas de professores, 
matéria complexa e variadas etc, etc.
O Pedro Nunes surpreendeu-me pela sua 
imensidão – um grande bloco principal (que 
dá para a rua), dois grandes pátios interiores, 
dois extensos blocos laterais, um enorme cam-
po de futebol e de jogos, dois excelentes anfite-
atros para físico-químicas … E tudo funcionava 
na perfeição, com uma qualidade e eficiência 
notáveis, sob a direcção de um notável Reitor, 
respeitado e temido, que (se não me engano) 
era o Dr. Xavier Lobo – “nome de santo e de 
animal feroz”, como se dizia nos corredores! 
Tive óptimos professores, dos quais recordo, 
com saudade e muito respeito, Antonino Pes-
tana (Português), Joaquim Figanier (francês), 
Ana Maria Newton da Fonseca (Inglês), Augus-
to Reis Machado (História) e Jorge Calado (Ma-
temática). Todos estes tinham um nível verda-
deiramente excepcional, alguns de gabarito 
excepcional. 
Permita-se-me que destaque do conjunto o 
nosso professor de Português que, contra as 
estúpidas instruções do Ministério da Edu-
cação, não nos obrigava a dividir as orações 
nos “Lusíadas”, antes pelo contrário : formava 
grupos de alunos para reviverem episódios 
famosos como no teatro! Decorámos uma es-
trofe cada um – e lá representávamos, com es-
panto e entusiasmo, os “Doze de Inglaterra”, a 
“Batalha de Aljubarrota”, os “Amores de Inês 
de Castro”, etc. Ainda hoje sei de cor, mais de 
50 anos depois, a possante e magnífica estrofe 
que marcava o início do confronto decisivo em 
Aljubarrota (IV, 28):

“Deu sinal a trombeta Castelhana 
Horrendo, fero, ingente e temeroso; 
Ouviu-o o monte Artabro, e Guadiana 
Atrás tornou as ondas de medroso; 
Ouviu-o o Douro e a terra Transtagana; 
Correu ao mar o Tejo duvidoso; 
E as mães, que o som terríbil escutaram, 
Aos peitos os filhinhos apertaram.”

Que maravilha! Aquilo é que era ensinar! 
Muito antes, por sinal, de se tornar moda a 
chamada “pedagogia activa”.
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Penso que fui um privilegiado: tive uma 
educação de luxo, que me deu a certeza 

de que o que interessava no mundo era des-
cobrir. E que a curiosidade era a arma mais 
certeira de que dispunha nessa aventura. No 
Liceu Pedro Nunes encontrei grandes mes-
tres, sabedores, interessados, entusiasmados 
em mostrar aos alunos o caminho da verdade. 
Dois deles tiveram uma enorme influência no 
resto da minha vida: Rómulo de Carvalho na 
física e Jaime Leote na matemática. Tinham 
ambos o dom de ensinar, sabiam ensinar e 
gostavam de ensinar (o conjunto dos três atri-
butos essenciais do bom professor). E ambos 
comungavam da mesma clareza ao explicar, 
não havendo matérias dadas à pressa, nem 
conceitos que ficavam obscuros. Eram infle-
xíveis quanto ao rigor em que era necessário 
envolver a actividade científica, bem como no 
que toca ao livre exercício do espírito crítico e 
à expressão da cidadania.
Foi esta força moral da atitude científica pe-
rante o mundo o que de mais valioso o Liceu 
Pedro Nunes me transmitiu. Sem mestres não 
há educação que se aproveite.

João Caraça
(1955 a 1962)

Saí do Maria Amália em Julho de 1957 ter-
minado o antigo 5ºano. Não tinha dúvidas 

quanto ao curso a escolher – Filologia Români-
ca e também não tinha quanto ao Liceu para 
onde teria de mudar – o Pedro Nunes.
E não foi o edifício que me cativou logo: foi o 
facto de o ensino ser misto, o que me parecia 
mais lógico e normal, e todo o ambiente que 
dava uma sensação de proximidade. Os cole-
gas eram próximos e viriam a ser amigos, os 
professores também, ainda que houvesse di-
ferenças entre os estagiários, mais novos, qua-
se “colegas” e os metodólogos, mais velhos e 
principalmente, com muito prestígio.
O ensino era excelente e exigente, dois aspec-
tos que nem sempre se reúnem..
Relembro as aulas dos professores Túlio Brás, 
de Português e Francês, de Gomes Ferreira, 
Latim e Grego, de Filosofia do prof. Terry. E 
também de estagiários como Ribeiro dos San-
tos, Aliette Galhós, Maria Emília Ricardo Mar-
ques… não menciono mais para não correr o 
risco de ser ingrata por omissão.
Mas o que nos fazia sentir que pertencíamos 
ao que hoje se chama “comunidade educa-
tiva” era o facto de sermos simpaticamente 
acolhidos por outros professores de cursos di-
ferentes: Augusto Abelaira, Jaime Leote (vice-
reitor), Dias Agudo (reitor). Magda Moscoso 
Botelho, Rómulo de Carvalho e tantos outros.
As raparigas, que eram muito poucas, podiam 

Corpo principal sobre a avenida

Recordo também com saudade os excelentes 
colegas, de quem fiquei amigo, e que já par-
tiram para o outro mundo: o António Emídio 
de Sousa e Meneses (que se formou em En-
genharia e morreu em serviço militar na Gui-
né), o Carlos Manuel de Sá Ramalho (que se 
licenciou em Filosofia, foi professor do Ensino 
Secundário, e infelizmente morreu de doença 
prolongada há poucos anos), e tantos outros.
Foram cinco anos altamente formativos e, 
para mim, inesquecíveis. Recordo dois pe-
quenos episódios curiosos. O meu primeiro, 
negativo, foi o da funcionária da biblioteca 
que me impediu de consultar a “Arte de ca-
valgar toda a Sela”, do rei D. Duarte, alegando 
que não era para a minha idade … O segundo, 
positivo, foi o da excitação, surpresa e alegria 
que se apossou de todos nós quando, durante 
uma aula, a meio da manhã, começou a nevar 
em Lisboa! A professora, inteligente, deixou-
nos logo ir para as janelas olhar bem para o 
que nunca tínhamos visto. (calculo que terá 
sido em 1952 ou 1953). E o Reitor, cedendo na 
sua austeridade ao fenómeno tão raro entre 
nós, e sempre tão belo, decidiu fechar o liceu 
naquele dia e mandar-nos para Monsanto, 
atirar bolas de neve uns aos outros.
Ao fim destes anos mágicos, a minha tendên-
cia vocacional estava bem definida: nos exa-
mes do 5º ano, tive média de 15 em Ciências, e 
de 17 em Letras. Só fui forçado a sair do Pedro 
Nunes por não haver lá a “alínea” de estudos 
conducentes às Faculdades de Direito. Foi 
com muita pena que o deixei. E duvido que 
fosse possível, em Portugal, sair do liceu aos 
quinze anos, naquela época, tão bem prepa-
rado quanto eu e os meus colegas saímos.

Diogo Freitas do Amaral
(aluno de 1951 a 1956)
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ir para a sala dos professores. Ali havia sempre 
jornais e revistas portuguesas, francesas e in-
glesas. A Biblioteca era frequentada por alu-
nos e professores, criando uma atmosfera de 
estudo mas também de diálogo.
Relembro o coral masculino, todas as manhãs, 
antes das aulas, as sessões de música gravada 
(do jazz aos clássicos), a agitação e o fascínio 
causados pela vinda da Callas a Lisboa, as ex-
posições de pintura, gravura e desenho; a Rá-
dio sempre presente, os ensaios de teatro, As 
Guerras do Alecrim e da Mangerona, primeiro 
com o Rogério Paulo (logo proibido pela PIDE) 
e depois por Couto Viana.
Relembro as idas ao Teatro da Trindade, com 
bilhetes dados no Liceu, onde vimos À Espera 
de Godot, Os amores de Dom Prelimplim e Be-
lisa no seu Jardim, A Sapateira Prodigiosa, ao 
Teatro D. Maria , ainda recordo a emoção com 
que vi A Visita da Velha Senhora. Numa época 
marcada pela censura pudemos ver, antes de 
serem proibidas, peças de Beckett, de Lorca , 
de Durenmatt, tudo isso através do Liceu.
Foram só dois anos mas essa atmosfera aberta, 
moderna, culta marcou a minha geração.
Construí uma imagem de “Escola” que procuro 
recriar, em longos anos de profissão, no meu 
local de trabalho de sempre.

Maria Alda Tojal Loÿa
(aluna de 1957 a 1959)

Fui aluno do Liceu Normal de Pedro Nunes 
entre 1958 e 1965 e guardo desse período 

boas recordações, uma lembrança muito afec-
tuosa dos meus professores e colegas e uma 
boa impressão dos seus “espaços”e ambiente.
Após uma passagem pelas instalações exí-
guas da Rua da Bela Vista à Lapa, designadas 
pelos alunos por “Texas”, passei a frequentar 
o edifício da Avenida Álvares Cabral que foi, 
recentemente, objecto de uma remodelação 
profunda. Nessa época, o liceu tinha, também, 
sido objecto de melhoramentos significativos 
e as suas instalações, não obstante as limita-
ções inerentes à respectiva idade, ofereciam 
condições agradáveis e com alguma “moder-
nidade”.
O jovem aluno enfrentou, então, o “casarão”, 
com a porta principal “alta e estreita”, mas com 
outras ”escalas” que ele não conhecia: átrio 
grande, escadaria, salas de aula com grandes 
janelas para o exterior e para corredores lon-
gos, páteos, e um grande, grande campo para 
jogos e desporto. O liceu passou a ser um ou-
tro “novo mundo”, exterior ao da família, com 
outras relações humanas e responsabilidades.

DEPOIMENTOS

Em vez das clássicas carteiras em madeira que 
eu conhecia em outras escolas, encontrei, nas 
salas de aula, mesas individuais modernas, 
com tampo de “Formica”creme, iguais para os 
alunos e para o professor ( sem estrado).O pro-
fessor e o grande quadro de ardósia suscita-
vam a nossa atenção e pareciam constituir um 
conjunto indispensável. Não existia qualquer 
outro dispositivo permanente para apoio ao 
ensino nas aulas teóricas, salvo alguns mapas 
coloridos que, por vezes, eram exibidos.
Nesse “meu” liceu, a metodologia era senti-
da em duas vertentes principais: a actuação e 
qualificação dos professores e a meticulosa or-
ganização geral da vida da comunidade esco-
lar. Metodologia de excepção era um conceito 
chave que o “nosso” Reitor Dias Agudo desen-
volvia nas alocuções proferidas em cerimónias 
da Escola. Um primeiro exemplo: durante uma 
falha de aula não era permitida a saída do edi-
fício mas cada aluno ia praticar uma actividade 
escolhida no início do ano escolar (cerâmica, 
pintura, teatro, cinema, dactilografia, labora-
tórios…). Ao longo do ano lectivo e para cada 
actividade, podíamos receber uma formação 
básica fornecida por um monitor habilitado 
(um profissional da arte como Carlos Bote-
lho, Maria Luísa Fragoso ou Mário Castrim…). 
Adquiríamos, assim, algumas competências 
extra-curriculares que praticávamos nas horas 
livres. Outro exemplo: a turma experimental 
de matemática “moderna”, coordenada pelo 
professor universitário Sebastião e Silva, que 
frequentei no sexto e sétimo anos. Uma expe-
riência inolvidável.
Durante a minha estada, o liceu teve um bene-
fício de monta. Uma parte do campo de jogos 
foi “ocupada” por uma construção nova: um 
grande ginásio e um refeitório. Na cerimónia 
da inauguração, um ministro disse, em dis-
curso solene, que aquele era o maior ginásio 
escolar da península ibérica. Confesso que te-
nho frequentemente recordado este episódio 
ao longo da minha vida e as perguntas que en-
tão formulei: este seria o modo adequado de 
justificar a utilidade da obra e seria mesmo ne-
cessário um tão grande ginásio no meu liceu? 
Uma coisa é certa: passámos a ter um amplo 
espaço para festas e reuniões e boas condições 
para fazer “educação física”.
No meu último ano, mais uma inovação sig-
nificativa na vida do liceu: o aparecimento de 
uma turma feminina. O liceu passava, de novo, 
a ser misto, uma alteração que exigiu adapta-
ções urgentes nas instalações e que alterou o 
comportamento dos alunos nos intervalos das 
aulas…
Nas paredes do “meu” liceu não me recordo 
de ver fotografias mas lembro-me da existên-

cia de frases escritas de autores conceituados, 
com letras castanhas em fundo de tinta creme. 
Cada uma marcava uma passagem nos cami-
nhos do liceu e pretendia ser uma “lição”. Uma 
delas, que não esqueci, era a seguinte: “ Não 
cuides que o sabes bem antes de o exprimen-
tares”, Sá de Miranda, Éclogas.
Faço votos que as intervenções agora efectu-
adas proporcionem, às gerações vindouras, 
uma satisfação tão grande como a minha em 
ter frequentado o Liceu Pedro Nunes e condi-
ções conducentes a uma preparação adequa-
da, escolar e humana, para enfrentarem os 
“futuros”, mas não esquecendo que só a hu-
mildade da experiência feita poderá testar os 
nossos conhecimentos e percepções.
Agradeço à Arquitecta Teresa Heitor a opor-
tunidade que proporcionou a este “antigo 
aluno” e o carinho que, por certo, a equipa de 
projecto dedicou à renovação do “meu liceu”, 
respeitando a herança cultural das gerações 
de alunos, mestres e funcionários que traba-
lharam no Liceu de Pedro Nunes ao longo de 
um século.

António Betâmio de Almeida
(aluno de 1958 a 1965)

1. Recordar o velho Liceu Normal de Pedro 
Nunes - assim se chamava, por ser Liceu 

formador de professores - é recordar sete dos 
melhores anos da minha vida.
Uma Escola de excepcional qualidade, reu-
nindo Mestres invulgares, de Rómulo de Car-
valho (António Gedeão) a Dias Agudo, de Jai-
me Leote a Silva Gomes, de Túlio Thomaz a 
Garcia Pereira, de Fernanda Espinosa a Luísa 
Guerra, de Fernando Gilot a Evaristo Vieira, 
de Betâmio de Almeida a José Paulo Nunes, 
de Santanna Dionísio a Alberto Neto. E muitos 
mais.
Uma Escola aberta para a época. Com a rein-
trodução do ensino dos dois sexos, a partici-
pação estudantil na gestão de cantina e acti-
vidades extra-escolares, meios audiovisuais e 
projectos culturais raros em ditadura, entre o 
final dos anos 50 e a primeira metade dos anos 
60. Com interdição associativa, mas apreciá-
vel ambiente humano e serviço à sociedade 
envolvente (abrangendo bairros de lata vizi-
nhos como o Casal Ventoso).
2.Cinquenta anos volvidos, Portugal mudou 
muito, e os desafios são outros e bem mais 
difíceis para a actual Escola Secundária Pedro 
Nunes. Aquilo que nós - os de outros tempos- 
podemos e devemos fazer é acompanhar, so-
lidariamente, e apoiar a resposta da sempre 
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nossa Escola àqueles desafios. Isso implica 
ver desaparecer ou alterar profundamente 
edifícios e espaços de lazer que marcaram a 
nossa adolescência? Provavelmente. E temos 
pena ou saudade. Mas o essencial permanece 
- a instituição que nos formou e formou mais 
de um século de homens e mulheres, ao lon-
go de quatro regimes políticos e económicos 
muito diferentes.
  E que viva por muitos e bons anos o antigo 
mas nunca velho Pedro Nunes!    

Marcelo Rebelo de Sousa
(aluno de 1959 a 1966)

Entre 1959 e 1966, vai para cinquenta anos, 
frequentei o Liceu Normal de Pedro Nunes. 

Nenhum outro período da minha vida foi tão 
importante na formação daquilo que seria a 
minha personalidade, o meu carácter, o nú-
cleo dos meus interesses. Esses sete anos va-
leram bem uma vida: aprendi-a com Rómulo 
de Carvalho, Maria Luísa Guerra, Maria Emília 
Ricardo Marques, Jorge G. Calado, Jaime Leo-
te…e tantos outros. E pratiquei-a com os meus 
amigos de liceu, alguns dos quais permanece-
ram para a vida inteira: o Marcelo Rebelo de 
Sousa, o João Seabra, o João Amaral, o António 
Mello e Castro, o José Manuel Faria. E depois, 
nos dois últimos anos de estudo, a Luísa Leal 
de Faria, a Ana Zanatti, a Isabel Mayer Godi-
nho, a Teresa Rego Chaves.
Quando para lá fui ainda o Liceu ia na meia-
idade: acabara de fazer cinquenta anos e os 
seus espaços amplos proporcionavam as brin-
cadeiras, as corridas de Dinky Toys nos lancis 
dos pátios, as partidas de futebol no piso ás-
pero, duro, ou as conversas circunspectas e o 
ocasional cigarro a armar ao adulto, fumado 
nas zonas mais recatadas dos pequenos re-
creios interiores. Imaginei aventuras entre os 
mágicos artefactos do Gabinete de Geografia, 
no piso superior; e iniciei-me nos mistérios 
da transformação no anfiteatro de Química. 
Li alguns dos clássicos que assomavam entre 
as portas com rede das estantes da Biblioteca 
(e que cheiro era aquele que a madeira trans-
mitia aos livros?); e dei os primeiros passos em 
cena no palcozinho improvisado na Sala dos 
Professores.
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 Tive ecos de como o Liceu evoluiu depois. Há 
meia dúzia de anos, sobressaltei-me com a hi-
pótese de o Pedro Nunes vir a fechar; reconci-
liei-me com a minha memória de adolescência 
ao ver que, afinal, entrava de obras para mais 
uma jornada gloriosa, a que o há-de conduzir 
para lá do meu horizonte de vida, que é a ga-
rantia da posteridade.

António Mega Ferreira
(aluno de 1959 a 1966)

Claro que me lembro do meu antigo Liceu! 
Entrava nele todos os dias ao primeiro to-

que e subia as escadas que iam dar ao pátio. 
Aí, virava à esquerda ou à direita, conforme 
o ano em que estava e as aulas que iria ter. 
Gostava da simetria do edifício. Gostava que 
houvesse uma porta principal, gostava que 
as salas de aulas estivessem organizadas – o 
francês no andar térreo do lado direito, o in-
glês por cima, as ciências naturais no último 
andar da ala esquerda, a música no primeiro 
andar central, e assim por diante.
Gostava do grande pátio. Gostava das alame-
das laterais cobertas que nos protegiam da 
chuva. Gostava dos bancos que nos permi-
tiam jogar xadrez, a correr, nos 10 minutos de 
intervalo, sempre curtos, mas sempre cheios. 
Gostava das salas de aula. Gostava do que en-
contrava nas paredes. Ainda hoje me lembro, 
de cor, de uma frase de Albert Einstein que 
estava num quadro da aula de matemática. 
«Como é possível que a Matemática», pergun-
tava o grande físico, «que é afinal um produto 
puro do pensamento humano, independen-
te da experiência, seja tão magnificamente 
adaptável aos objectos da realidade.» Mais 
palavra menos palavra, era esta a frase que 
me maravilhava. Perseguiu-me pela vida fora. 
Ainda hoje me intriga.
Havia outras salas especiais. Havia os labora-
tórios. E havia o anfiteatro de Física. Era aí que 
o meu professor Rómulo de Carvalho fazia as 
suas experiências e nos mostrava que os fac-
tos não mentem. Não, não é uma construção 
social: Os corpos dilatam-se com o calor!

Nuno Crato
(aluno de 1961 a 1968)

A minha memória do Liceu Normal de Pe-
dro Nunes está cheia de boas recorda-

ções, próprias e familiares. Fui aluno do Liceu 
entre 1962 e 1969 e quando entrei pela primei-
ra vez no grande edifício, com a minha Mãe, 
tudo era muito diferente do que veio a ser 
depois da construção do pavilhão novo (onde 
faríamos ginástica quase todos os dias a come-
çar às 8:40h em ponto). O Liceu desse tempo 
ainda era como o que o meu Avô Francisco fre-
quentara há quase cem anos. Depois desapa-
receram o grande campo de futebol, o grade-
amento, as zonas cobertas do pátio (onde se 
jogava ténis de mesa) e os ginásios pequenos. 
Recordar o Pedro Nunes desse tempo é invo-
car o excepcional projecto de ligação entre li-
berdade e rigor, entre qualidade e disciplina. 
E temos na retina as figuras de Francisco Dias 
Agudo, o reitor, e de Jaime Furtado Leote ou 
de Alfredo Betânio de Almeida. Ao relermos 
os números antigos da revista “Palestra”, edi-
tada no Liceu, percebemos a coerência entre 
experiência e exemplo, entre a arte de educar 
e o despertar para a liberdade e responsabi-
lidade. Rómulo de Carvalho, aliás António 
Gedeão, fazia das suas experiências de física e 
química actos de pura representação — onde 
se desmontavam a igualdade da “lágrima de 
preta” e o rigor de uma composição. Maria Lu-
ísa Guerra falava-nos de Sartre e Kierkegaard, 
de Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. E 
Maria Helena Lucas ou Maria do Céu Faria ou 
ainda Glória de Matos faziam a demonstração 
prática de que teatro é vida — com Gil Vicente, 
Almeida Garrett ou Tchecov. Tantas e tantas 
memórias. A memória do Pedro Nunes está 
desperta.

Guilherme d’Oliveira Martins
(aluno de 1962 a 1969)
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O Liceu Pedro Nunes foi para mim uma 
Escola de vida e para a vida. Ainda hoje 

me lembro dele com imensa saudade, ale-
gria, gratidão.
Nele passei sete dos melhores anos da minha 
vida, nele adquiri hábitos e estilos de vida 
que ainda hoje perduram. Foi no Pedro Nu-
nes que despertei para o gosto e prática da 
música clássica, para o amor pela Filosofia e 
pelo rigor científico na busca desta parte da 
verdade. 
Nele fiz alguns dos meus grandes amigos, e 
nele tive a sorte de ter uma plêiade de notá-
veis professores, alguns deles de excelência e 
qualidade em nada inferior à dos nossos me-
lhores professores universitários: sem querer 
ser injusto, recordo Fernando Gillot, Rómulo 
de Carvalho, Jaime Leote, Maria Luísa Guerra 
(ainda viva), Alberto Neto, Cardigos. 
Ao tempo, ser-se professor de liceu era ex-
tremamente prestigiante. Não se tratava de 
uma última “escolha”, isto é, da única solução 
possível nos múltiplos acertos e desacertos 
da vida.
O contacto com os mestres, sempre acessí-
veis, era intenso: conversava-se com os pro-
fessores também fora das aulas, nos corre-
dores, nas escadas, no recreio, no saudoso 
Jardim da Estrela (é raro o banco onde não 
recordo uma história pessoal). 
E conversava-se sobre todos os assuntos: cul-
tura, temas do quotidiano, poesia, filosofia, 
ciência e ainda política, se bem que, aqui, o 
tom oficioso fosse sobretudo reformista libe-
ral, não expressamente anti-fascista: Jaime 
Leote foi liberal procurador na Câmara Copo-
rativa marcelista, Rómulo de Carvalho (talvez 
mais pela poesia de António Gedeão) aparece 
no pós 25 de Abril aparentemente próximo do 
PCP, para alguma surpresa minha, confesso... 
Fernando Gillot, franciscano laico, filósofo 
e teólogo, combateu nas décadas de 70 e 80 
o teólogo Ratzinger. Já o não viu Papa. Devo 
ao professor Gillot o meu interesse pela Teo-
logia: em 70-71, além de frequentar o 1º ano 
de Medicina, estudava Teodiceia na UCP com 
o professor Montes, hoje Bispo de Bragança. 
Alberto Neto, desaparecido em condições trá-
gicas e alvo de calúnas odiosas, chocava pela 

DEPOIMENTOS

sua iconoclastia e “aggiornamento” litúrgico 
pós-conciliar boa parte da burguesia domi-
nante, isto é, os pais ultra conservadores de 
alguns dos alunos de famílias mais “conheci-
das”, não obstante, curiosamente, convivesse 
intimamente com muitos deles.
Ir ao Liceu, estar no Liceu, não era uma obri-
gação, era um enorme prazer. Recordo, nos 
últimos meses do então 7º ano, desabafar 
tantas vezes com meus colegas e lhes dizer 
como já tinha saudades do Liceu, ainda antes 
mesmo de o terminar.

Miguel Oliveira da Silva 
(aluno de 1963 a 1970)

P osto que intensa, a hora que passei intra 
muros não chegaria para escrever um 

depoimento sobre o Liceu Pedro Nunes, acei-
tando o amável convite da Profª. Teresa Hei-
tor. Nem a frequente referência de meu pai 
à excelência daquela escola nem o testemu-
nho dos colegas, familiares e amigos que por 
lá passaram fariam pender a balança para o 
“sim, escrevo”. Decisiva foi a circunstância 
de, entre 1967 e 1969, a minha mulher (iden-
tificada abaixo com seu nome de solteira) ter 
frequentado com a prima Rosário a turma 
mista do então 6º e 7º anos. Ao contrário do 
futuro marido, que entrou no jardim-de-in-
fância do Liceu Francês e, estático, lá ficou até 
às “classes terminales”, ela vinha do Colégio 
das Oblatas e julga ter sido a única da turma 
a inscrever-se no Liceu Dona Maria Amélia 
à Junqueira. Seus pais receavam a transição 
para uma turma mista mas, como viviam na 
Rua das Trinas (esquina com a Rua da Lapa) 
venceu a proximidade. A minha passagem fu-
gaz, no fim do Verão de 1964, destinou-se a fa-
zer o exame de “organização política” neces-
sário para ter a equivalência do Baccalauréat 
em ciências experimentais do Liceu Charles 
Lepierre ao então 7º ano. Nascido e criado em 
Santa Isabel, filho de um professor que me 
levava com frequência a casa da mãe na Rua 
das Trinas (esquina com a Travessa da Ma-
chadinha, onde ele próprio crescera), iden-
tificando a porta e as grades – que a estátua 
imponente de Pedro Álvares Cabral separava 
do mítico Jardim da Estrela. 
O prazer de recordar um sucesso escolar cujo 
rácio relevante era 20 raparigas para 600 ra-
pazes determinou este depoimento comum. 

Pusemos mãos à obra em pleno nevoeiro 
matinal da Praia das Maçãs que, como quase 
sempre, se transforma em tarde gloriosa de 
luz. Ela recorda o gosto com que atravessava 
o Jardim da Estrela pela manhã e, aprovei-
tando a experiência de mens sana in corpo-
re sano então lançada no Liceu, passava no 
ginásio antes das aulas. Ginásio a dar para a 
estátua imponente e o jardim mítico, que re-
corda com quase tanta nitidez como as con-
sultas diária à excelente biblioteca, com jane-
las altas, muito sol e óptimas condições. Sem 
querer resvalar para o determinismo, ela fez 
uma pós-graduação em biblioteconomia e 
passou o hábito da ginástica ao marido já tar-
de na vida e ao filho que se tornou surfista de 
altas ondas…
Poucas mas fortes recordações de professo-
res, excelente para a encarregada de por-
tuguês e latim, péssima para a de história 
e filosofia. Obrigada a esperar um ano para 
entrar na Faculdade de Direito, dispensou 
brilhantemente a admissão. Sugerem-se 
duas explicações: o chumbo a filosofia pode 
ter sido injustiça da professora ou as explica-
ções subsequentes de Joel Serrão podem ter 
transformado a aluna. Quando nos conhece-
mos por intermédio de um antigo aluno do 
Colégio Militar, a circunstância da menina ter 
estudado pela Antologia do futuro sogro e do 
antigo professor ajudou a estabelecer uma 
cumplicidade que a empinada Rua das Trinas 
nunca teria conseguido suscitar! 
Doutra banda, a minha hora intensa, que in-
terrompeu o Verão passado sob o sol escal-
dante de Sesimbra, estava longe das delícias 
que iria descobrir na Praia donde casei mas 
gerou atracção por escolas fora de Lisboa (ao 
ponto do filho surfista ter frequentado o Liceu 
de Cascais e a filha artista ser graduada da es-
cola americana) e afastou-nos umas décadas 
daquelas janelas viradas para o Jardim. 
Ao concluir um depoimento feito de proximi-
dades geográficas alfacinhas e saloias, confes-
so que voltei ao hábito comum de atravessar 
o Jardim da Estrela, mas à noite, com o Pedro 
Nunes adormecido e a saudade por perto.

Jorge Braga de Macedo 
e Maria Luiza Sarmento de Almeida Ribeiro
(alunos em 1964)
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No Japão, país que muito aprecio, os tem-
pos do liceu são a tal ponto vistos como 

espaço de aprendizagem e liberdade, tempo 
para fazer asneiras mas também coisas certas, 
fronteira turbulenta entre a infância e a idade 
adulta, que os filmes sobre “O Liceu” são hoje 
quase uma categoria à parte. Por ano produ-
zem-se lá dezenas de filmes, alguns bastante 
engraçados. 
Eu próprio tenho por vezes a quimera de um 
dia fazer um filme sobre os meus tempos no 
liceu Pedro Nunes, entre 1973 e 1979. Mas de-
pressa a abandono. (Um livro já não é tão im-
provável. A ver vamos.)  
Apanhei um período turbulento e, se fizerem 
as contas, repararão que chumbei um ano. 
Não me sinto culpado: foi no 8º, na época “re-
volucionária” de 1974-75, o Pedro Nunes esta-
va no epicentro da coisa e… perdi o ano muito 
bem perdido, porque não estudei nada, pois 
fartei-me de andar aos pinotes, lutando pela 
Salvação da Pátria. 
(Não se ATREVAM  a duvidar: se hoje vivemos 
em democracia é em parte a mim e aos meus 
então 14 anos que o deveis. Um obrigadinho 
seria simpático.)
Apesar da turbulência, o Pedro Nunes rima-
va também com excelência. Tive professores 
geniais, que conseguiam pôr cabeças duras a 
interessarem-se pela matéria dada. Lembro, 
entre outros, Pequito, Dá Mesquita, Isabel 
Costa Marques, Isabel Madruga. E havia ou-
tros, lendários, que não tive mas foi como se, 
tal o encanto dos meus colegas por eles: Bo-
tâmio, Rómulo de Carvalho, Varela. Às vezes 
penso que passei a adolescência na aldeia do 
Astérix. Mas não, foi no Pedro Nunix. 

Rui Zink
(aluno de 1973 a 1979)

Entrei com o nervoso habitual dos primei-
ros dias. Mostrei o cartão da escola, bri-

lhante de novidade, e subi a escada. A porta 
de cima dava logo para o pátio. Enorme. Tabe-
las de basquete, uma rede de volei, campos 
desenhados no chão, uma pista de atletismo 
com caixa de areia, um grande polidesportivo 
ao fundo e uma estação de metro mesmo no 
meio (levei dias para me aventurar e perce-
ber que afinal era uma casa de banho só para 
rapazes) Respirava-se desporto em todos os 
cantos e até as árvores faziam exercício.
Percorri os enormes corredores na esperança
de encontrar a sala certa no meu horário de
recém-chegado. Outros como eu, carregavam
nos ombros da descoberta o cheiro a material
novo e a espaços que ainda não se sabiam de
cor. Depois da primeira aula fui descobrir o 
bar e a cantina a fazerem paredes meias com 
um cemitério e que dava uma aura de mis-
ticismo às conversas dos mais velhos - anos 
mais tarde chegaria a minha vez de assumir 
com olhar veterano as mesmas conversas.
Deu um toque e 5 minutos depois outro. Era
sinal que estava atrasado. Olhei para o reló-
gio e reparei que tinham passado 17 anos des-
de o meu último dia de aulas! Corri atrás do 
tempo e ainda consegui ver memórias que já 
nem sabia que tinha. Sorri pela lembrança e 
apertei nas costas a pesada mochila dos anos 
que ali vivi com orgulho.
Agora que vive uma nova fase arquitectónica 
e uma renovação de vida o antigo Liceu Nor-
mal de Pedro Nunes (e antes Lyceu Central) 
continua no coração dos que por lá passaram 
e ali cresceram como alunos e seres huma-
nos.

Bruno Araújo-Gomes
(aluno de 1986 a 1993)Vista para o pátio


