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INFORMAÇÃO PADRÃO 

Finalmente uma “Escola 
Nova”, terá sido prova-
velmente o pensamento 
de muitos dos alunos, 
docentes, colaboradores 
administrativos e opera-
cionais no início deste 
ano letivo 2017/2018. 
Um longo caminho foi 
percorrido, até a este 
resultado final. 

Em Janeiro de 2007, foi aprovado o Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino 
Secundário (PMEES), visando a requalificação das infraestruturas escolares e a implementação 
de um sistema alargado de manutenção e gestão das respetivas instalações. No mesmo ano, foi 
criada a Parque Escolar, E.P.E., entidade pública empresarial responsável pelo planeamento e 

execução do PMEES. O Programa de Modernização abrangeu, inicialmente, intervenções em 
309 Infraestruturas Escolares, tendo a nossa Escola sido inserida na Fase 3 do mesmo Programa, 
fase destinada às escolas construídas após 1968. A Escola Secundaria do Padrão da Légua foi cria-
da legalmente em Setembro de 1978 e m Novembro de 1981, passou para a morada atual.  
Em 2009 foi adjudicada, por ajuste direto, a elaboração do projeto de arquitetura e coordenação 

(Continua na página 2) 

Escola antes do início das obras 
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Fase inicial de demolição para início de obras –2011 

geral do projeto à empresa Arado-Gestão Planeamento e Projectos, 
Lda com projeto de arquitetura do Arquiteto Telmo Castro. A em-
preitada foi  entregue ao consórcio Edifer/Ensulmeci e obras inicia-
ram-se em Março de 2011, com um prazo de execução previsto de 
20 meses. Em 2012 o empreiteiro começou a mostrar dificuldades 
financeiras na execução da obra, tendo-a interrompido  em Maio de 
2012.  
Se antes das obras, o espaço disponível e as condições de funciona-
mento dos edifícios escolares já necessitavam de melhoria, com as 
obras, parte do espaço  ficou interdito (serviços administrativos e 
áreas sociais como polivalente/bufete/cantina e espaço de recreio 
exterior), o que veio dificultar a atividade escolar, a que acresceu a 
falta de investimento na manutenção dos edifícios em uso. Entre 
reuniões e promessas que nunca se concretizavam, aumentava o des-
contentamento da comunidade educativa. E surgiu a primeira mani-
festação pública de desagrado.  

INFORMAÇÃO PADRÃO  
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Pedro Ferraz-Presidente da AP aquando 
do primeiro protesto 

Primeiro protesto, 5 de Junho 2013 

Na manhã do dia 5 de Junho de 2013, à hora de início das ativida-
des letivas, os portões da Escola estavam encerrados. O acesso à 
escola esteve temporariamente barrado, durante a manifestação 
dos alunos, que protestaram contra a falta de condições.  
O litígio da Parque Escolar com o empreiteiro continuava e apenas 
em Junho de 2014 foi concluído o processo de resolução do contrato. 
Na sequência, em Julho de 2014 foi publicada portaria autorizando as 
verbas necessárias à reformulação do projeto de execução, para o 
lançamento de novo concurso para a conclusão das obras na Escola, 
mais de 2 anos depois de estas estarem paradas.  
As condições estruturais dos vários edifícios foram-se agravando. 
Entre problemas com janelas em perigo de cair, com o quadro elétri-
co, chuva dentro dos pavilhões e outros incidentes suscetíveis de por 
em causa a segurança no interior dos edifícios, todos os elementos da 
Comunidade Educativa desesperavam pela demora no reinício das 
obras, cuja necessidade era cada vez mais premente e se tornou mais 
notória com o alargamento da Escola aos alunos do 5 e 6ºAnos. A 
Associação de Pais participou em várias reuniões com a Parque Esco-
lar e escreveu cartas de protesto que ficaram sem resposta. 
O Concurso Público para a conclusão da obras foi finalmente publica-
do, em Agosto de 2015. No entanto, apesar dos vários esforços, 6 
meses depois ainda não havia data prevista para as obras, uma vez que 
faltava ainda autorização para realização da despesa. Em Março 2016 
a Diretora do Agrupamento tomou a iniciativa de criar uma petição 
dirigida à Assembleia da República em que era manifestada a necessi-
dade urgente de concluir as obras. Foi disponibilizada para assinatura 
em todas as escolas do agrupamento e realizadas ações de rua para 
recolha de assinaturas pela comunidade local.   

(continuação)-  EDITORIAL 

Deterioração durante  o período de suspensão da obra 
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A situação complicou-se em Abril de 2016, quando o mau tempo pôs em causa a 
estabilidade do telhado. Na madrugada do dia 12, placas do telhado foram arranca-
das pelo vento, e a Escola ficou encerrada 3 dias para reparação. Ocorreram novos 
protestos, tendo a Associação de Pais  informado a Comunicação Social sobre a 
falta de segurança. Na sequência desta ocorrência e uma vez que continuava a não 
haver ainda data para o início das obras, a Associação de Pais organizou uma mar-
cha cívica de protesto para o dia 5 de Maio ao final da tarde. Foi lançado o repto a 
alunos, docentes, pais e comunidade envolvente e informada a Comunicação Soci-
al. A participação foi grande, apesar da chuva que se fez sentir, e decorreu pacifi-
cam, embora ruidosamente, tendo sido noticiada nos principais canais televisivos. 
Finalmente, menos de 15 dias depois, foram publicada as portarias autorizando a 
Parque Escolar a assumir o encargo com a empreitada de conclusão das obras. Em 
junho realizou-se a primeira reunião entre a empresa responsável pela conclusão 
das obras, a Lucius, e a Direção do agrupamento. As obras reiniciaram em meados 
de Agosto de 2016. A conclusão das obras na área já intervencionada ficou prevista 
para Fevereiro de 2017, seguindo-se posteriormente a requalificação dos pavilhões 
ainda não intervencionados (antigos pavilhões A e B) de forma a ficar concluída até 
ao início do ano letivo 2017/2018. A primeira fase da obra atrasou-se, ficando 
concluída apenas nas férias da Páscoa de 2017, tendo sido necessário um período 
de tempo intermédio em que todos os alunos tiveram aulas em monoblocos, colo-
cados no espaço exterior ao pavilhão desportivo. O início do ano letivo foi marca-
do pela presença dos senhores Ministro da Educação e  Primeiro Ministro, que se 
congratularam pelas novas condições na Escola Sede, apesar de a obra ainda não 
estar totalmente concluída nos antigos pavilhões A e B e pavilhão desportivo. E, 
finalmente, em Outubro de 2017 chegou ao fim este processo, com a conclusão 
total das obras de requalificação.  
Decidiu a Associação de Pais dedicar este boletim digital ao processo de requalifi-
cação; para memória futura, como testemunho de quantos se envolveram no mes-
mo, dos seus anseios, das suas preocupações, dos dissabores, das alegrias e do re-
sultado final. As entrevistas para o boletim foram realizadas em Dezembro de 
2017. Muitos se empenharam para a concretização do mesmo e não chegaram a 
testemunhar o seu fim. A todos os nossos Parabéns! 

INFORMAÇÃO PADRÃO  

Marcha cívica de protesto  
(5  Maio 2016) 

O dia em que o telhado “voou”   
(13 Abril 2016)  
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Marcha cívica de protesto  
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Sala do CG e da Associação de Pais 

O Conselho Geral foi auscultado 
quanto à remodelação? 

R - O CG anterior e o anterior a esse acom-
panharam todo o processo.  

Mas quando o Ministério tomou a 
decisão de fazer obras, colocou algu-
ma questão ao CG no sentido de saber 
qual era a opinião deste órgão relati-
vamente à decisão inicial de obra? 

R -  Sim, o CG acompanhou sempre todo 
este processo, até os obstáculos que foram 
surgindo… O início da obra e a apresenta-
ção do projeto… Fomos auscultados. Na 
altura ainda era presidente o meu colega 
anterior, mas fomos sempre auscultados, 
apresentaram-nos o processo, tivemos uma 
reunião com toda a gente, aberta à comuni-
dade, o arquiteto também nos ouviu sobre 
algumas questões… aquilo que nós acháva-
mos bem ou achávamos mal. Acompanhá-
mos todo o processo, desde as interrupções, 
reclamações das interrupções, promessas, 
tira promessas.. Sempre a par da situação. E, 
juntamente com a Direção, obviamente 
sempre reforçando as necessidades de serem 
retomadas as obras e tudo isso.  

Isso incluiu também mostrar ao CG o 
projeto de arquitetura ? 

R – Sim. Tivemos uma reunião logo no iní-
cio, quando as obras arrancaram. Antes tive-
mos a apresentação do projeto, com a Par-
que Escolar e o arquiteto. Assim como tam-
bém assistimos a uma explicação à comuni-
dade… Ainda foi feito aqui, na zona onde 
nós estamos. O projeto inicial, que depois 
esteve afixado e que, posteriormente, em 
relação a este, já teve alterações. Não sei 
especificar quais, mas  houve alterações.   

Os subsequentes também foram apre-
sentados, ou não? 

R – Sim, aliás, a última apresentação foi 
aquela a que nós assistimos o ano passado, 
antes do arranque da obra. Este último pro-
jeto, afixado no átrio do pavilhão A, tinha 
umas alterações relativamente ao inicial... 

Eu não posso precisar quais, já foram tantas 
que não posso precisar Mas essa informação 
chegou-nos.  

Formalmente ou via Direção? 

R – Não sei o que quer dizer formalmente. Via 
Direção. Diretamente ao CG, não. Via, sem-
pre, a Direção.  

 Era precisamente isso que queria per-
guntar… Se foi sempre a Direção a to-
mar a iniciativa de  envolver o CG?  

R – Exatamente, sempre. Objetivamente envi-
ar informação ao CG, não. A Direção é que 
teve sempre cuidado de passar toda a informa-
ção ao CG. 

Quando as obras foram interrompidas, 
o CG recebeu essa informação também 
via Direção da Escola? 

R – Não posso precisar. Sei que também andá-
mos sempre atentos e enviámos e-mails. Tam-
bém fomos nós  que convidamos ,várias vezes , 
a estarem presentes elementos da Parque Esco-
lar, para explicar ao CG o porquê da interrup-
ção.  E eles vieram. 

(Continua na página 6) 
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E qual foi o motivo? 

R – Era sempre aqueles problemas que nós 
conhecemos. Verbas, desbloqueamento de 
verbas, o litígio com o empreiteiro… Por-
tanto, tudo aquilo que nos transmitiu a Dire-
ção…  foi o que disseram diretamente ao 
CG. E a dificuldade em desbloquear a situa-
ção e depois era:” e se… e se… pode ser que 
sim…” Mas o pode ser nunca vinha. A nível 
de conhecimento nós tivemos sempre per-
manentemente informados via Direção. 
Aliás, nas reuniões do CG havia sempre essa 
informação. Quando tivemos que tomar 
alguma atitude de mais força, foi sempre em 
conjunto .  

Que ações é que foram tomadas para 
tentar facilitar ou agilizar o início das 
obras? 

R – Já não me recordo exatamente de tudo, 
mas em atas do CG estão lá todas as decisões 
tomadas e aquilo que iríamos fazer em con-
junto com a Diretora… Todos os ofícios 
escritos, as reuniões em que estivemos para 
reforçar uma e outra vez a necessidade de 
desbloquear a situação, e, depois, obviamen-
te, quando ocorreu a manifestação pública…  

Reuniões com a parte escolar, com a 
autarquia… 

R – Sim. Reuniões com a Parque Escolar, 
solicitação de reuniões com a presidente da 
Assembleia Municipal de Matosinhos, na 
altura ainda era o presidente da Câmara Mu-
nicipal o Dr. Guilherme Pinto, que não pô-
de estar presente, estando  em sua substitui-
ção o vereador. O CG também esteve pre-
sente. Todas essas reuniões, aqui na esco-
la… Eu penso que foi iniciativa da câmara 
marcar uma reunião aqui na escola, com a 
Parque Escolar, para aceleramos este proces-
so, e, portanto, todas essas diligências foram 
realizadas para tentar desbloquear a situa-
ção.. parece que surtiu efeito. Penso que, se 
calhar, mais até a manifestação pública. E 
também  quando a câmara se envolveu em 
força nisto,  acho que as coisas andaram mais 
depressa. 

Acha que foi importante realizar a mani-
festação pública? 

R – Eu creio que sim, eu creio que sim. Acho 
que foi muito importante… Talvez contra algu-
mas opiniões contrárias, mostrámos que soube-
mos esperar e que não fomos precipitados em 
“berrar”, reclamar publicamente por dá cá aquela 
palha. Nós demos o tempo de ouvir promessas, 
de esperar que as promessas fossem cumpridas e, 
quando chegamos ao momento em que, de facto, 

(Continua na página 7) 
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Marcha cívica de protesto 
(5  Maio 2016) 



era impossível esperar mais, saímos para a 
rua. Ninguém nos pôde acusar de “nos estar-
mos a manifestar ou a fazer barulho sem ra-
zão” …Contrariamente àquela ideia “Ah, vo-
cês se fizerem isto, ainda é pior…”. Não fize-
mos isso. Penso que houve um cuidado, quer 
da Diretora, quer do CG em esgotarmos todas 
as diligências necessárias para que as coisas se 
resolvessem sem termos que sair para a rua, 
ou colocar cartazes, ou ir para os órgãos de 
comunicação social. Nós demos esse timing. E 
efetivamente, quando vimos que não havia 
outra hipótese, e que, de facto, era insustentá-
vel a situação em que estávamos e que se viu 
com a intempérie, aí, sim, não dava mais e 
estava na altura de “ou é agora ou então temos 
mesmo que parar, não há a mínima hipótese 
de continuarmos assim”. Foi ótima a manifes-
tação, já o disse várias vezes, mesmo com 
hipóteses de multas e tudo mais, a visibilidade 
nos órgãos de comunicação social… Foi mui-
to importante também, na altura, os contactos 
estabelecidos com ex. alunos e junto da atual 
presidente da Câmara, que, na altura, ainda 
era deputada na Assembleia da República, que 
também ajudou a que nos fizessem ouvir. E 
depois, a recolha das assinaturas para a petição 
na Assembleia da República, que nunca chegá-
mos a entregar pois não chegou a ser necessá-
rio… Tivemos que anular essa ida à Assem-
bleia ada República. Mas penso que todo este 
envolvimento: da associação de pais, da comu-
nidade em geral, da autarquia, foi muito im-
portante para acelerarmos o processo. E creio 
que foi muito importante falar com uma se-
nhora chamada Dr.ª Palmira Macedo. Penso. 
Foi mesmo muito importante. Para além do 
Dr. Guilherme Pinto, obviamente e do Dr. 
Correia Pinto. Mas foi muito importante a 
Assembleia Municipal de Matosinhos.   

Acha que poderia ter sido feito alguma 
coisa diferente neste processo, para 
que não estivesse interrompido tanto 
tempo? 

R – Não sei. Eu acho que não. Poderemos ter 
pensado “se calhar não era necessária uma 
intervenção tão alargada… “. Se a escola ante-
rior tivesse sido apenas remodelada… Mas, se 
calhar também se ia gastar muito dinheiro. 
Talvez,  porque a escola anterior  estava já 
muito deteriorada. Mas  penso que éramos 
impotentes para fazer mais alguma coisa.  

Por exemplo, fazer a manifestação um 
bocadinho mais cedo? 

R – Não sei. Eu acho que foi o momento cer-
to. Foi uma oportunidade. Há momentos em 
que é ali ou nunca. Há momentos em que 
parece que os astros estão todos alinhados 
para que seja possível. E é preciso aproveitar a 
onda e ir… E aqui não foi inventado, foi mes-
mo  assim… Costumo dizer “bendito vento, 
bendita tempestade, bendita necessidade de 
fechar a escola, porque era impossível, pela 
segurança de todos... por isso mesmo é que se 
fechou a escola, não foi para ir lá tirar teias de 
aranha nem nada disso… Não podíamos ir lá 
cima… E, portanto, estava mesmo em causa a 
segurança da escola. Não eram condições de 
trabalho para alunos, para funcionários, para 
professores, para ninguém.  

Portanto, foi a altura certa e em que mais 
remendos não chegavam, como se viu. Colo-
cou-se chapa, daquela folha ondulada e passa-
do algum tempo já estavam a chover nova-
mente no interior. 

(Continua na página 8) 
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“Há momentos  
em que parece 
que os  astros  
es tão todos  

al inhados  para 
que seja poss í-
vel. E é  preci so  

aproveitar a 
onda e ir. . .”  
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A título pessoal, como professora, o que é que mais gosta neste pro-
jeto, nesta escola? 

R – Gosto imenso das salas de aula. Eu já tive a minha filha num colégio parti-
cular de grande renome e posso-lhe garantir que não era melhor que este. As 
salas de aula são fantásticas, com luz, o que é importante. Os corredores podem 
ser mais escuros, mas os corredores são áreas de passagem. Penso que os espa-
ços que são importantes para trabalho são bons, muito bons. Claro que há sem-
pre coisas a melhorar, há perspetivas, há formas de olhar, há uns que gostam 
mais do amarelo, outros gostam mais do vermelho, mas nunca chegaremos a 
consensos. Relativamente às salas de aulas, os alunos têm excelentes condições 
de trabalho. Falta agora o resto dos equipamentos. Claro que  a sala de aula não 
se faz só com espaço físico, temos que ter as condições materiais que são neces-
sárias: o projetor, os computadores, etc., para tornarmos as aulas mais anima-
das.  

Mas, comparando, acho que nem tem termo de comparação com o que tínha-
mos antes... de andarmos na sala de aula a ver se podíamos cair, os baldes atrás 
de nós ou a chuva que nos caía por cima, não é?!. As salas são ótimas, em ter-

(Continua na página 9) 

Continuação-  PRESIDENTE DO CONSELHO 
GERAL (CG), FÁTIMA VELASQUES  

INFORMAÇÃO PADRÃO  

“Gosto imenso das  
salas  de aula”  

MARIANA MELO– 5 º ANO 

 

Quando começaste a andar 
nesta Escola ? 

R– Este ano 

Comparando com a Escola 
aonde andaste antes, qual gos-
tas mais? 

R– Desta Escola 

O que mais gostas? 

R– Do espaço do polivalente 

O que menos gostas? 

R– Gosto de tudo 

ELISA – 5º ANO 

 
Quando começaste a andar nes-
ta Escola ? 

R– Este ano 

Comparando com a Escola aon-
de andaste antes, qual gostas 
mais? 

R– Desta Escola 

O que mais gostas? 

R– Do espaço de recreio cá fora 

O que menos gostas? 

R– Não gosto tanto do polivalente. 

Precisava haver mais recreio cá fora 

E O QUE PENSAM OS ALUNOS MAIS NOVOS?  
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“...estou tão 

agradecida, tão 

contente, que 

não consigo 

encontrar coisas 

más. “ 

Continuação-  PRESIDENTE DO CONSELHO GERAL (CG), 
FÁTIMA VELASQUES 

mos sonoros são fantásticas, não ouvimos baru-
lho de ninguém. Podemos deixar a porta da 
sala aberta à vontade que lá de fora não ou-
vimos barulho. Eu gosto do espaço, gosto da 
biblioteca. A sala de convívio dos alunos, pois, 
se calhar é grande demais. A sala de conferên-
cias, pelo contrário é pequena… A escola é tão 
grande que eu acho que há espaços que ainda 
não conheço tão bem. E, se calhar, não são 
todos os espaços bons, obviamente. Se calhar, 
há salas que têm uma coluna no meio, mas isso 
acontece. Os espaços exteriores também. Ago-
ra, é um espaço que precisa de ser respeitado, 
muito respeitado por todos, ajudado a cons-
truir por todos, a ser habitado por todos. São 
os trabalhos dos alunos que vão começar a sur-
gir, para poderem ficar aqui e acolá, como 
antigamente . Poderão dizer “a escola é muito 
cinzenta, falta humanização”. Pois falta! A es-
cola ainda não está totalmente entregue. Esta-
mos aqui desde o início do ano letivo e, por-
tanto, ainda não há trabalho suficiente para 
podermos aqui, ali, acolá, humanizarmos o 
espaço à nossa maneira. Também não podemos 
deixar que ele seja desumanizado e começa a 
aparecer o lixo por toda a parte. Vai exigir de 
nós uma atitude muito atenta. Os alunos vão 
ter que se apoderar do espaço com civismo, 
com responsabilidade, de maneira a não des-
truir aquilo que nos custou tanto e às gerações 
de alunos que já saíram e que nunca consegui-
ram ver o resultado final, apesar de ser no 
tempo deles que a escola deveria estar feita. 
Agora é que está, e, portanto, esses alunos 
nem conhecem a escola.  

Temos que dar tempo que eles também ve-
jam a escola e os filhos deles vejam a escola. 
É esta linha de consciencialização que nós 
temos que transmitir aos nossos pequenos, 
porque eles acham que é tudo muito fácil. E 
não foi fácil para nós. Quem viveu no espaço 
que estava a viver o ano letivo anterior, pre-
cisamente, a fazermos o convívio de Natal a 
correr lá em cima, porque no segundo perío-
do viemos para aqueles anexos nos contento-
res. Obviamente não posso dizer que não 
gosto do espaço, eu gosto! Posso gostar me-
nos de uma coisa, mas… 

O que é que menos gosta? O que é que, 
se fosse a fazer, teria feito diferente? 

R – Olhe, não sei. Eu como sou tão positiva, 
estou tão agradecida por ter este espaço no-
vo, que não consigo encontrar nada que fizes-
se diferente. Se calhar na forma como nós nos 
vamos organizar aqui dentro é que temos de 
fazer diferente, não sei… Não consigo suge-
rir nada. Poderia dizer “não gosto disto tão 
cinzento, não gosto dos corredores tão cin-
zentos”, pois, mas depois penso e como? 
amarelos, vermelhos? Não sei, ainda não 
sei…Eu estou tão agradecida, tão contente, 
que não consigo encontrar coisas más. Perce-
be? Pronto, devo estar tolinha, mas pronto, 
não consigo. Se calhar há…     



O projeto de remodelação da escola foi 
de quem? Quem decidiu isso? 

R - Foi decidido na altura em que era Minis-
tra da Educação a Dra. Maria de Lurdes Ro-
drigues. 

Mas a escola fez sentir ao ministério 
essa necessidade? 

R - Uns anos antes, era eu, na altura, presi-
dente do conselho executivo, apresentei à 
DREN um relatório onde constava que, pelo 
menos a parte inferior, a parte administrativa 
da escola, apresentava problemas graves de 
estrutura. Então veio uma equipa e, pelo me-
nos, aquele módulo, tinha que ser todo deita-
do abaixo, porque  apresentava mesmo pro-
blemas. Acho que passa um rio aqui por baixo 
que determinou este tipo de problemas. E, 
depois, dada a conjuntura da época e  o facto 
de que nós tínhamos bons resultados, fazía-
mos uns projetos, já na altura bastante apela-
tivos… A  ministra tinha vindo cá numa situ-
ação visitar a escola e nessa reunião também 
foi apresentada esta questão. Então, junta-
mente com a DREN, foi uma das Escolas 
propostas  para intervenção pela Parque Esco-
lar. Não foi logo na 1ª fase, foi na fase 3, pen-
so, não tenho a certeza. Foi numa dessas fases 
que decidiram, então, a requalificação. 

E, portanto, na sua opinião o que era 
mais essencial era a parte de baixo, 
mas a parte de cima, eventualmente… 

R - Não, em cima também já estávamos com 
problemas graves. Já tinham caído…, já mesmo 
naquela altura quando iniciamos as obras, os 
beirais das janelas já estavam a desfazer-se, o 
betão estava já danificado... obviamente não 
estava naquela situação tão crítica, como se viu 
no final desses anos todos de espera, acho de 
quatro anos, mas já apresentava problemas, 
pelo menos na parte superior…, a parte das 
salas de aula, estava a precisar de uma requalifi-
cação… 

Para si, o que é que acha que tinha pre-
ferido: fazer uma remodelação mais pe-
quena, que demorasse menos tempo e 
não estivesse tanto tempo parada, ou 
fazer isto de novo? Na sua opinião… 

R - Eles consideram sempre que isto foi uma 
requalificação, que nunca foi de novo. O pri-
meiro projeto que apresentaram era muito mais 
aliciante do que este. O primeiro projeto con-
templava inclusive, uma espécie de antiteatro 
ao ar livre para os alunos poderem fazer repre-
sentações, era mais pessoal, eu acho. Depois, 
como necessidade de introduzir aqui o 5º ano, 
fizeram uma adaptação outra vez ao projeto. E 
depois, com os cortes, o projeto ficou com uma 
dimensão…, ou seja, perdemos um bocado, de 
facto, do espaço exterior, ganhamos, no entan-
to, em conforto, porque, agora, os alunos en-
tram e não precisam de andar pelo exterior. 
Embora o espaço seja muito a percorrer, antes 
havia aquele problema que se molhavam todos, 
que era muita distância, que havia diferença de 
cotas, também já havia na altura, de 15 metros, 
que ainda era bastante, acho que era isso. Por-
tanto, eu acho que esta foi uma solução, talvez 
não a ideia, mas uma solução muito boa. 

(Continua na página 11) 
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Na elaboração do projeto da escola tenta-
ram saber a vossa opinião? 

R - Na 1ª fase, sim, o arquiteto teve esse cuidado. 
Na altura conversou muito com os alunos do 12º 
ano… Acho que estes pátios interiores foi um pou-
co para ir ao encontro de sugestões que ouviu dos 
alunos. Ele teve essa preocupação. Depois daquela 
paragem toda,  eu acho que projeto “escapou” um 
bocado. Ficou mais com o projetista. Mas quando 
ele fez a conceção inicial da obra, ele ouviu a escola. 

E professores também? 

R - Também. Havia uma equipa constituída por 
professores em que discutíamos algumas coisas. 
Depois acho que houve alguma fuga ao projeto ini-
cial, mas uma parte foi respeitada. 

E, portanto, diríamos, atendendo ao que nos 
está a transmitir, que a intervenção que foi 
realizada correspondeu às suas expetativas? 

R - As minhas expectativas eram uma escola com 
condições para os alunos, essencialmente. E para os 
professores e para quem trabalha aqui, funcionários. 
Os funcionários não tinham também uma boa situa-
ção… não tinham uma sala para poderem estar, os 
professores a mesma coisa. Essencialmente, as mi-
nhas expetativas pessoais seriam essas. Por isso, 
correspondeu. Eu acho que este edifício  impõe-se, 
ele próprio, e vai modificar a própria área geográfi-
ca aqui desta zona. 

O que é que mais gosta? 

R - O que gosto mais, de facto, são dos jardins, da 
possibilidade que eles tiveram de introduzir o fator 
natureza, das plantas. Essencialmente gosto disso.  

Gosto da entrada, ainda não temos aquilo 
completamente pronto, mas quando ficar 
como está planeado, vai ficar de uma manei-
ra em que todos se sentem mais ou menos 
como se estivessem num espaço que é de-
les...depois...aqueles jardins ali são relaxan-
tes. 

A parte de fora, é isso? 

R - Digamos que aqui, no hall de entrada, 
na sala de conferências e na biblioteca… E 
depois, de facto, acho que as salas de aula 
estão muito confortáveis. Todos os profes-
sores dizem isso, mantiveram o chão de 
madeira, a acústica melhorou muito e a 
temperatura também. Os professores, já 
conseguem estar na sala sem casaco ... eu 
lembro-me dar aqui aulas sempre de casaco 
vestido. Acho que as salas são muito confor-
táveis e, depois têm aquelas janelas amplas e 
nessa parte aí, o arquiteto manteve alguma 
“traça” que estava do edifício. 

E o que menos gosta ou faria de for-
ma diferente? 

R – Não é o que menos gosto…Talvez o 
que mais transtorno nos faz  é, de facto, não 
ter sido acautelada, no meio desta crise to-
da, a parte informática e meios de comuni-
cação. Porque isso é complicado… Nós, 
com um espaço destes,  não conseguimos 
comunicar com facilidade de um lado para o 
outro, enquanto antes, apesar dos meios 
rudimentares que tínhamos, fazíamos isso. 
A direção já era aqui em baixo, no fundo, 
mas havia mais facilidade. Neste momento, 
acho que estamos todos a apreender um 

(Continua na página 12) 
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bocado os novos espaços.  

O que eu gosto mesmo menos são as esca-
das para o 4º piso, diretas. Acho que, para 
quem faz aquele percurso, é pesado, são 
muitas escadas, muitas...e depois perde-se 
o contato, porque vai-se pelo interior, a 
subir escadas, perde-se aquela relação 
aluno/professor/assistente operacional 
perde-se um pouco... mais nessa área aí.   

 Apesar do espaço ser o mesmo, 
pois está na mesma cá em baixo a 
parte administrativa e social e lá em 
cima as salas de aula, o caminho que 
tem que se percorrer é mais longo, 
porque não é direto. No meu tempo 
recordo-me que tínhamos o pavi-
lhão A e o B, tínhamos aquele co-
berto e, depois, tínhamos as esca-
das...descíamos aquele lanço de es-
cadas mas, depois, já estávamos cá 
em baixo, na parte administrativa e 
era plano e agora não.  

R - As escadas realmente é o que gosto menos. 
Acho que deviam ter acautelado esse proble-
ma. Deviam ter colocado dois elevadores, não 
só um. E depois, quando nós entramos no pa-
vilhão, por exemplo, C, subimos o 1º lanço e 
circulamos… dá logo outra ideia. Agora, cir-
cular pelo interior é a parte que eu gosto me-
nos e, ainda por cima, essa parte não ter jane-
las, antes tinha, que permitiam outra noção… 
quando subíamos, íamos vendo. Lembro-me 
quando dava aulas, circulava e ia sempre vendo 
e olhando lá para fora. Foi o que achei pior no 
projeto. 

Eu acho que os pavilhões lá em cima 
ficaram mais escuros. 

R - Perdeu claridade, embora eles digam que 
tem e está mais suave a claridade, mas perde-
mos o contato direto com o exterior. 

Está um pouco mais sombrio, está. 

R - Para  mim, foi o que não gostei tanto no 
projeto, digo a verdade. Se fosse eu, mantinha 
aquela parte das escadas com luz direta, acho 
que toda a gente gostava.  



LUÍS FERNANDES, 14 anos 

Em que ano andas? 

R– No 8º ano 

Em que ano começaste a andar nesta escola?  

R- No 5º ano. 

O que é que achas da escola nova? 

R-É muito melhor! Já não há frio nem chuva nos 
pavilhões (risos). 

O que é que mais gostas na nova escola? 

R– Gosto da escola, a escola está melhor compa-
rada com os outros anos. 

-E o que é que menos gostas? O que achas 
que fazia falta que não exista? 

R- Nada. Está tudo bem 

LEANDRO FREITAS , 14 anos. 

Em que ano andas? 

R– No 8º ano 

Em que ano começaste a andar nesta escola?  

R- No 5º ano. 

Quando tu entraste isto já estava tem obras? 

R-Não. 

Só foi depois? Ainda vieste para a escola 
antiga? 

-R-Sim, só passados dois anos é que começaram a 
construir a escola. 

Mas as obras estavam interrompidas, não? 

R-Ainda não tinham recomeçado. 

O que é que achas da escola nova? 

R-É muito melhor! Já não há frio nem chuva nos 
pavilhões (risos). 

O que é que mais gostas na escola? 

R-O campo de futebol.  

Vocês podem jogar no campo de futebol? 

R- Às vezes, quando não há aulas a decorrer. 

E o que é que menos gostas? Do espaço físi-
co? 

R- Ok, o que menos gosto… (pausa) 

Há alguma coisa que não gostes nesta esco-
la? 

R- Não! Esta escola é altamente! É tudo fixe na 
escola. 
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DIOGO, 17 anos. 

Há quantos anos estás cá? 

R - Desde o ano passado, 11º ano. 

Então não conheceste a escola 
antiga, mesmo antes das obras? 

R - Sim, antes das obras conheci. Co-
nheci um bocado e depois fomos lá 
para baixo para a zona que chamáva-
mos favela, que era a área dos conten-
tores. Agora conheço esta parte aqui. 

Mas não conheceste a antigui-
nha, antiguinha, antes de qual-
quer obra, pois não? 

R - Não. Essa não cheguei a conhecer. 

Achas que era muito importante 
fazer obras na escola? 

R - Era fundamental. Tenho noção 
porque, já na altura da minha irmã, as 
condições não eram favoráveis para se 
terem aulas. Ela falava muito do aque-
cimento, que as salas eram frias… e o 
material também um bocado gasto. 
Acho que as instalações novas dão um 
novo visual à escola, um novo aspeto, 
dá mais vontade de estar cá dentro. 

O que é que mais gostas nas ins-
talações novas? 

R - Neste preciso momento, o que eu 
mais gosto… acho confortáveis as 

salas, acho acolhedoras e também a tem-
peratura das salas, nem está frio nem está 
quente, pode-se estar à vontade na sala, 
sem estar a sentir frio ou calor. 

O que é que menos gostas? 

R - A falta de projetores nas salas. Acho 
isso um bocado mal, porque, sempre que 
é para projetar alguma coisa, é necessário 
ir buscar o projetor e estar a tirar uma 
mesa ...é sempre uma grande confusão. 
E, se calhar, mais nada, tirando, tam-
bém, as escadas aqui serem um bocado 
estreitas e serem longas. E não ter aquela 
entrada ali por cima. 

Se mandasses e pudesses fazer al-
guma coisa diferente, o que é que 
fazias diferente? 

R - Abria uma entrada lá em cima, era a 
primeira coisa, porque quem vem lá de 
cima… Por exemplo, eu venho dali, do 
107, é mais fácil ir por ali e entrar por 
cima do que por baixo. 

E achas que as novas instalações, 
vieram  facilitar o vosso trabalho? 

R - De certo modo, sim. Como por 
exemplo, as salas, quando era naqueles 
pavilhões, lá em cima, os antigos, a pró-
pria iluminação. Eu não achava o espaço 
acolhedor, agora é mais acolhedor e dá 
mais vontade de estar lá dentro.  

Blocos B e C, exterior e interior 

Monoblocos (“favela”), Fevereiro 2017 

Mesa de bilhar-polivalente 
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para apressar a reconstrução.  O que nós 
fizemos, incluindo aquela manifestação, foi 
mesmo o lutar pelos direitos que nós te-
mos e lutar por uma escola melhor. Since-
ramente, relativamente às pessoas que cá 
estão, acho que fizemos os possíveis e não 
poderíamos ter feito muito mais. 

E achas que foi importante a mani-
festação que foi feita? 

R - Eu acho que sim, principalmente por-
que fez com que as pessoas cá da escola 
percebessem que, quando nós temos algo 
em mente e algo que queremos concluir 
em concreto e com fundamento, devemos 
lutar. E não só relativamente a este tema. 
Acho que é mesmo um grande exemplo 
para os alunos. 

E tu achas que as novas instalações 
correspondem às expetativas que tu 
tinhas? 

R – Sim, quanto a espaço e quanto à utili-
dade do espaço, claro que corresponde e 
acho que temos uma boa escola, uma esco-
la grande. E já a vi muitas vezes a ser com-
parada a faculdades. Mas, por outro lado, 
nós estamos um bocado restringidos ao 
espaço que temos. Por exemplo, aquele 
espaço lá em baixo não podemos utilizar, 
devido a certas preocupações da direção.  

(Continua na página 16) 

És do 12º ano. Estás cá desde quando? 

R - Desde o 7º. 

Então, quando vieste para cá tinham inter-
rompido as  obras iniciais? 

R - Exatamente. Tinham sido interrompidas. 

E daquilo que conheceste, achas que era 
muito importante fazer a remodelação da 
escola? 

R - Claro que a remodelação era importante. Eu 
não estive cá quando a escola ainda estava a ser 
utilizada completamente. Quando eu vim, já esta-
va aquela parte de baixo fechada. Tendo em conta 
o que nós tínhamos, claro que era essencial ter-
mos uma parte nova e reconstruída, principal-
mente porque, com os 5º e o 6º anos na escola, o 
espaço era insuficiente para a quantidade de alu-
nos que tínhamos.  

Relativamente a este processo todo das 
obras, foste acompanhando um bocado 
como aluna, só agora é que, se calhar, tens 
funções de mais responsabilidade… Qual 
é a tua opinião, achas que se esperou de-
masiado tempo, que se podia ter tentado 
outras soluções? A tua visão enquanto 
pessoa… Quer dizer, começam as obras 
numa escola depois interrompem-se e de-
pois as obras estão não sei quantos anos 
paradas… O que é que tu achas disso? 

R - Quanto ao que eu sei, a culpa não foi da esco-
la e, portanto, a escola esperou e fez o que pôde 

Sala da Associação de Estudantes 

Margarida, Presidente  

da Ass. de Estudantes 

Sala de aulas (laboratório) 
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O espaço que nós temos, se calhar, é suficiente, 
mas também temos que pensar que temos muitos 
alunos na escola e o que parecia muito grande de 
início, quando viemos visitar a escola, agora já 
não parece assim tão grande. Se calhar, os alunos 
já não têm tanta noção do espaço que implica esta 
escola. 

Em termos de espaço, achas que fazia falta 
outro espaço de quê ? 

R - Por exemplo, uma coisa que nós pensávamos  
que íamos ter era um auditório e, na verdade, não 
temos. É aquela sala de conferências que serve 
para isso. 

Minúscula... 

R - Exato. E por exemplo  o PEJ (a associação de 
estudantes quase toda está integrada no PEJ),  nós 
estávamos a pensar que íamos ter um auditório, e 
não temos. Vai ter de ser tudo na sala de confe-
rências e vai tirar um bocado aquela magia da 
sessão. Acho que era uma coisa muito essencial na 
escola, um auditório, como o de Leça, nem que 
fosse assim uma coisinha pequenina. Na minha 
opinião, era o essencial. E, se calhar, mesmo ou-
tro espaço de convívio. A única coisa que nós 
temos é aqui, esta zona do polivalente, e lá fora 
aquela zona da entrada, porque a zona lá de baixo 
não podemos utilizar e a zona da passagem das 
ambulâncias também não podemos utilizar. 

Qual é a zona de passagem das am-
bulâncias? 

R - É entre os blocos, os pavilhões, aquela 
rua que desce, onde tem a rampinha que 
vai dar acesso ao. Pavilhão. O acesso é só 
para ambulâncias em caso de emergência. 
Os alunos não têm acesso a nada disso e, 
portanto, o nosso espaço é um bocado res-
trito. 

A nível de espaço coberto, em ter-
mos de tempos livres, vocês têm este 
espaço do polivalente e têm mais 
algum espaço coberto, ou não? 

R - Temos o primeiro patamar de cada 
pavilhão, ou seja, do  B e do C. E do A 
temos esta zona da reprografia, da bibliote-
ca e este polivalente.  

E costuma ficar muito cheio? 

R - Aqui está muito cheio, porque nós não 
podemos ir para a zona da cantina, só po-
demos ficar deste lado. 

Portanto, estão limitados a esta zona 
aqui, é isso? 

R – Exato. E depois, como há a fila do bar, 
já fica tudo mais ocupado. Esta zona e estas 

(Continua na página 17) 

Refeitório e pormenor de zona da cozinha (fotos de Junta 
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mesas para 1. 100 alunos… estas mesas são 
insignificantes, não é? E depois, lá está, 
temos os pavilhões lá dentro, mas em 10 
minutos é um bocado difícil estar a subir as 
escadas todas para voltar a subir, então, 
nós, normalmente preferimos ficar nos 
corredores, o que agora é proibido e, por-
tanto, é um bocado confuso. 

Os corredores em frente às salas, é 
isso? 

R - No B e no C nós não podemos ficar 
nem no 2º nem no 3º andar, temos que vir 
cá para baixo, para o 1º. Só que com a 
quantidade de alunos que está a ter aulas lá 
é impossível virmos todos para o átrio. Nós 
temos que, ou descer ,ou vir para aqui ou 
ficamos pelos corredores. 

Ou ficar à chuva na parte de fora, 
não é? 

R-Sim, ou isso. Agora neste tempo, claro 
que não saímos. 

Pois, estas coisas que nós, assim de 
fora, não conseguimos ter a perce-
ção, porque não estamos aqui du-
rante a altura de maior confusão. O 
que é que mais gostas nesta escola? 

R - Relativamente a salas, a diferença, pri-
meiro, parecia um bocado insignificante, 
mas agora… Por exemplo, o facto de te-

rem o ar condicionado, já as tornam mais 
respiráveis. Na altura de verão, o ano pas-
sado, era impossível estar na sala. Nós abrí-
amos as janelas e tudo, mas como estava 
quente, a sala estava sempre com aquele ar 
pesado. Agora já há ventilação, já se sente 
diferença.  

Há quem diga que é frio, mas pron-
to. 

R - De vez em quando liga-se a ventilação  
e do nada fica muito frio, realmente. Mas 
deve ser para limpar o ar. Eu prefiro assim, 
porque fico muito afetada com o calor. 
Também se sente imensa diferença nas 
casas de banho, embora já estejam um bo-
cado…, mas é culpa dos alunos, claro. 
Relativamente a sabonetes de mãos, eles 
deitam aquilo tudo ao chão, mas sente-se a 
diferença. O facto de termos uma repro-
grafia, já não é um contentor, também se 
sente a diferença. O  bar, claro, e mesmo 
este espaço aqui já dá para termos um con-
vívio diferente do que o que tínhamos na 
escola antiga.  

(Continua na página 18) 
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E claro que o pavilhão desportivo está assim uma 
coisa fenomenal em comparação ao que nós tínha-
mos. Os balneários, embora sejam separados (eu 
acho que isso causa um bocado de confusão) já são 
em mais quantidade, já temos mais espaço para as 
turmas. 

E há espaço suficiente para tomarem ba-
nho nos pavilhões? 

R – Sim. Aquilo está dividido acho que é em três 
cubículos e cada cubículo tem uma linha de chu-
veiros. Eu acho que é mais do que suficiente para 
o pessoal tomar banho, embora algumas pessoas 
tenham de esperar, mas há sempre espaço porque 
nunca está a ser tudo usado. 

E depois para se vestirem têm espaço? O 
que dizem é que o espaço é minúsculo. 

R - O problema é que há situações em que uma 
turma está a dividir um cubículo só, e um cubícu-
lo para uma turma é minúsculo, realmente. Por-
que aquilo tem só um banco de um lado e um 
banco do outro e dá mais ou menos para seis pes-
soas, quando, por exemplo, há 14 raparigas numa 
só turma. Ou seja, às vezes o espaço é insuficiente 
e já me aconteceu ter de me vestir junto aos lava-
tórios, ou seja, com as coisas pousadas no chão e 
ter de me vestir em pé. 

E o que é que menos gostas? 

R - Eu acho que é o facto de não termos 
um espaço cá fora como o que tínhamos 
antes. Porque antes tínhamos aquela zona 
das bancadas junto ao campo de jogos e 
agora não podemos ter acesso ao campo . E 
isso faz falta para dar aquela voltinha à es-
cola, para andar um bocadinho, para apa-
nhar ar... O facto de não termos esse espa-
ço... 

Um bom sítio para apanhar um pou-
co de sol... 

R - Eu gostava porque saímos do ambiente 
escolar e íamos um bocado apanhar sol. 
Aquela sensação de estarmos ao ar livre… 
agora não temos muito isso. 

Só podem ir aqui para a frente... 

R - É o único sítio. 

Ou lá, na parte de cima. 

R - Supostamente. Aquele pátio que está ali 
vai ser liberto e os alunos vão ter acesso, 
mas, mesmo assim, é diferente. Continua a 
ser espaço escolar e não aquele espaço ao ar 

“ ...antes  
t ínhamos 
aquela zona 
das bancadas, 
junto ao campo 
de jogos  e  
agora não 
podemos ter  
aces so  ao 
campo. E i s so  
faz fal ta  para 
dar aquela 
volt inha à 
e scola, para 
andar um 
bocadinho, 
para apanhar 
ar... ...”  

Continuação-  MARGARIDA FREITAS, PRESIDENTE DA ASS. 
ESTUDANTES 

E O QUE PENSAM OS DOCENTES?  
Pormenor de bancadas junto a campo exterior 

PROF. NA ÁREA DAS ARTES VISUAIS E TECNOLÓGICAS 

Está aqui há muito tempo na escola? Chegou a conhecer as 
instalações anteriores, antes das obras? 

R - As anteriores, apenas durante as  

E, comparativamente com as outras escolas em que lecionou 
antes, acha que estas instalações são muito melhores ? Qual é 
a sua opinião? 

R - As instalações são confortáveis, tem uma arquitetura moderna que 
eu acho agradável, linhas simples. Comparado com o modelo anterior 
de escolas, nomeadamente as do 2º  e 3º ciclos, acho que estão melhor. 
Ao nível das funcionalidades é que talvez haja algumas reparações a fa-
zer. 

Acha que a nível de funcionalidade poderia ser um bocadi-
nho mais prático, é isso? 



CONTINUANDO COM ALUNOS   
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Continuação-  E O QUE PENSAM OS DOCENTES?  

R - Acho que sim, nomeadamente as salas 
onde leciono. Diria que teria talvez sido 
útil perguntar a um professor da área da 
educação visual e tecnológica. Estou a falar 
do 2º ciclo  e talvez um do 3º ciclo e tam-
bém do secundário. Há espaços, há armá-
rios que não são necessários, ocupam mui-
to espaço. A disposição, por exemplo, do 
projetor...às vezes entra muita luz e não se 
vê nada e as cortinas são um pouco translú-
cidas, são pouco opacas. Bem, são alguns 
pormenores... 

E não é opinião única. Essa opinião já 
surgiu. 

R - Mesmo a disposição da sala longitudi-
nal, há um grande afastamento dos alunos. 
Também gostaria de mesas e são cavaletes. 
Os cavaletes funcionam muito bem para o 
secundário, mas julgo que, para o 2º e 3º 
ciclo não, não permitem fazer grupos, por 
exemplo. Se eu quiser fazer um grupo para 
trabalhar, não posso com estas mesas. E 
sinto-os muito afastados de mim, muito 
longe. É a minha opinião... 

Para os anos inferiores acha que... 

R - Sim, acho que umas mesas mais baixi-
nhas talvez fossem mais funcionais. E espa-
ços de arrumação também há poucos. Acho 
que o arquiteto não se lembrou deste gran-
de pormenor. 

Os arquitetos nunca se lembram de 
nada, só da parte estética, acho eu. 

R - É muito complicado onde guardar os 
materiais. Necessitamos de locais para 
guardar materiais e temos muito poucos. 

E o que é que mais gosta? 

R - É uma escola confortável, gosto da 
simplicidade, da temperatura, anda-se à 
vontade, não se tem frio. Faz bem à saúde, 
porque caminhamos imenso, porque é uma 
escola muito grande... 

Há colegas seu que reclamaram dis-
so, mas pronto... 

R - Estou a ironizar, mas é incrível como 
deixo o carro aqui perto, estou o dia todo 

aqui na escola, e vou ver ao telemóvel e fiz 
cerca de 4 kms. 4 kms que se fazem, tanto 
na sala de um lado para o outro, como aqui 
dentro. É arejada, é luminosa, a acústica 
também é boa. 

E o que é que menos gosta? Se pudes-
se decidir, o que é que fazia total-
mente diferente?  

R - A funcionalidade das salas... 

Era aí que mexia? 

R - Definitivamente. Dentro das salas pre-
cisávamos de mais armários ou outro tipo 
de armários e em maior quantidade. A dis-
posição da sala, em vez de ser longitudinal, 
latitudinal, ou seja, mais ao comprido e não 
de forma alargada, que é como está atual-
mente. As mesas, estas mesas não são nada 
apropriadas. As próprias bancas, nós neces-
sitamos de água para pinturas. As bancas 
vão ficar riscadas, aquele material não é 
apropriado… E acho que pouco mais... 

Acha que teria sido possível colocar 
a disposição de outra forma? 

R - De raiz, não é? De raiz, sim. Agora 
acho que é um pouco complicado. A forma 
como estou a ver as salas, as nossas salas de 
educação visual e educação tecnológica, 

(Continua na página 20) 
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Continuação-  E O QUE PENSAM OS DOCENTES?  

acho que é um pouco complicado. Mas olho 
para uma das salas de inglês, português, histó-
ria e tendo uma banca e armários dos antigos, 
trocaria já. Acho mais funcionais, consigo abra-
çar a turma e nestas não, o que para mim é um 
problema. Abraçar entre aspas e também sem 
aspas porque não? 

No caso dos miúdos mais novos, não? 

R - Sim, sim.  

(Continuação da página 19) É engraçada essa perspetiva assim... 

R - Mas para o secundário funciona. A partir 
do 9º, estão lá sossegados, já são quase adultos. 
Os nossos não. Levantam os tampos das mesas, 
depois aquilo não baixa, é preciso abrir tudo e 
depois … Isto com as crianças portuguesas, 
principalmente, eu estive a trabalhar fora e é 
muito diferente. Com as nossas crianças não é 
fácil, tudo é um motivo de perturbação, de 
distração, não é fácil. 

  

FÁTIMA ÓRFÃO, PROF. HISTÓRIA 

É professora de? 

R - História. Sou professora do 5  e 7º anos. 

Já está cá há muitos anos na escola? 

R - Não, é o 3º ano. 

Chegou a conhecer as instalações ante-
riores? 

R - Sim, sim. 

Já posterior ao início das obras, não é? 
Quando  a obra já estava parada? 

R -  Sim, quando eu vim para cá, estávamos 
só no pavilhão A e B. Até participei na mar-
cha para começarem as obras. E o ano passa-
do estive cá na fase em que estivemos primei-
ro  no pavilhão A e B, depois nos pré-
fabricados e, depois, nos pré-fabricados e no 
B.  

Comparativamente com as escolas em 
que lecionou anteriormente, acha que 
estas novas instalações permitem con-
dições de trabalho excecionalmente 
superiores às outras? 

R - Excecionalmente, não. Primeiro, acho 
que é difícil. A escola é demasiado grande, 
com os corredores muito longos, não acho 
que seja o ideal para os alunos, para os con-
trolar, até porque eles fogem um bocadinho. 
Depois, para irmos, por exemplo, de umas 
salas para as outras, custa um pouco, as subi-
das, as escadas, etc. 

É um bocadinho longe, não é? São per-
cursos longos... 

R - E acho que as próprias salas não são exce-
cionais... É boa, mas não acho que sejam con-
dições excecionais. A configuração não foi 
bem pensada, porque as mesas às vezes ficam 
muito juntas . 

As salas, a ideia com que eu fiquei é 
que são muito compridas, mas pouco 
fundas, não é? 

R - Por exemplo as do B acabam por ser me-
lhores do que as daqui, do A. Depois, um 
problema grave, eu acho, é o aquecimento. 
Poucas janelas pelo que acaba por ficar o ar 
muito saturado, muito pesado. Eu sou suspei-
ta porque não me dou muito bem em ares 
fechados e com ares condicionados, mas custa
-me mesmo muito às vezes. Tenho que abrir 
as janelas pois somos 28, 27 fechados, não é? 

(Continua na página 21) 

Bloco A, piso superior 



Acho que talvez não seja o ambiente ideal 
para se trabalhar. Porque eu noto, às vezes, 
que os alunos (agora não tanto com o frio) 
estão mais molengões, por causa do calor, 
daquele ar. E eles próprios, muitas vezes, 
também referem um bocadinho esse calor, 
o ambiente pesado. 

Então, se nós pudéssemos resumir, o 
que menos gosta é o espaço ser dema-
siado grande e o sistema de aqueci-
mento e ventilação. 

R - O ar condicionado, o sistema de aqueci-
mento e poucas janelas, eu acho. 

E a própria configuração das salas. 

R -  Sim, mas isso, vou-lhe dizer, isso é uma 
questão que hoje em dia, na maior parte dos 
edifícios novos, as pessoas se queixam. In-
dependentemente de ser em escolas, isto é 
uma tipologia que agora utilizam muito, em 
hospitais, casas de saúde, etc.. Toda a gente 
se queixa exatamente disso. 

São os sistemas AVAC. E o que mais 
gosta? Se tivesse que destacar alguma 
coisa, o que é acha mais interessante? 

R - Olhe, as salas de trabalho são ótimas, 
dos professores, dos diretores de turma, o 
bar. Acho que tem muito espaço para os 
alunos. Aqueles jardins lá em cima também. 
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Espero, agora, que os recreios, fiquem prontos 
para os alunos saltarem, que acho que também 
lhes faz falta  para extravasarem as energias. 

E para vocês? 

R - Para mim, acho que as condições de traba-
lho são boas, acho que sim. Temos grandes sa-
las, boas condições de trabalho. A luz também 
não é o ideal, mas isso sou eu, porque uso lentes 
de contacto e tenho grandes problemas. Tive 
que mudar de lentes. Mas isso sou eu, são por-
menores. Mas acho que as condições são boas e, 
sem dúvida, que a escola está mesmo muito 
melhor. Agora, com o tempo, acho que vai ser 
um problema de controlar isto. Há aí uns recan-
tos escondidos. E eles a descerem por aquelas 
escadas, têm aí umas passagens. Nós não tempos 
funcionários suficientes para controlar. Mas, de 
resto, acho ótimo. 

Continuação-  E O QUE PENSAM OS DOCENTES?  

Bloco C, átrio 

Sala de trabalho de docentes 
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não dá para 

mais  nada, só  
se  eu passar a 

chamada. ”  

 PALMIRA SOARES, ASS. OPERACIONAL 
no PBX 

As condições de trabalho físicas do edi-
fício escolar, que havia antes de dar iní-
cio ao projeto das obras, não eram as 
adequadas? Acha que era imprescindí-
vel fazer obras? Acha que a escola não 
estava bem ou não tinha as condições 
que eram necessárias para os senhores 
trabalharem e para os meninos terem 
aulas? Isto antes do início das obras na 
escola. 

R – Acho que havia poucas condições (e conti-
nuo a achar que faltam condições). 

Poucas condições porquê? 

R - A escola estava muito degradada. Acho  
que a escola continuou a funcionar bem porque  
havia muito esforço da parte de quem cá estava 
a trabalhar. Porque… Sabem muito bem… 
Desde quadros elétricos a  arder, houve muita 
coisa que aconteceu que, mostrou que, de fac-
to a escola não estava bem. Foi necessário fazer 
esta alteração, esta mudança. 

Com estas novas instalações, acha que o 
seu trabalho fica mais fácil ou mais difí-
cil? 

R - Mais difícil. 

E porquê? 

R - O pavilhão C não tem telefone, que é uma 
algo que, hoje, não cabe na cabeça de nin-
guém. Tem um telemóvel, que ligam para 
mim, ou só para quem tem telemóvel, porque 
para o fixo nem há, nem existe. Dizem que 
não há fichas, não há tomadas... também não 
entendo. Aqui da central  estou a tentar uma 
chamada uma manhã inteira, as pessoas ligam 
para cá e dizem que nós  não atendemos, mas 
não. Isto tem três linhas, mas estando uma 
ocupada não dá para mais nada, só se eu passar 
a chamada. Por exemplo, neste momento, se 
alguém ligar para cá de  número fixo para o 
telemóvel eu passo, pronto.  Mas se ligarem de 
telemóvel, eu não consigo fazer uma chama-
da... eu passo à secretaria ou à direção, mas 
enquanto estiver o telemóvel com a chamada, 
eu não posso utilizar o telemóvel para nada. 
Não dá acesso. Portanto, acha que isto tem 
condições? Não tem. Nenhumas. Eu trabalho 
mais precariamente agora.  É verdade, eu digo 
isto a quem de direito e a toda a gente. 

Essa é, se calhar, a principal dificuldade 
que a D. Palmira tem? 

R - Não tenho só essa. A nível de confidencia-
lidade, também. Já disse à senhora diretora. 
Há coisas que são confidenciais e qualquer pes-
soa que está aqui ao lado ouve, desde miúdos, 
a pais, a toda a gente. Falta confidencialidade. 
E também o som. Vejo-me aqui aflita, muitas 
vezes para ouvir, porque  há estas atividades, e 

(Continua na página 23) 
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Pois, não. Lá em cima, não. 

R – Da minha parte, tenho uma visão… 

Está rodeada de luz. 

R – É verdade. isso dá-me, assim, paz à alma. 
É a única coisa. 

E o que faria diferente? Se pudesse fa-
zer alguma coisa diferente, aqui? 

R – Olhe, a nível de espaço, acho que isto 
tinha que estar mais reservado para ter me-
lhores condições de trabalho. 

Tinha que estar fechado, não era? 

R – Era. Ter aqui um espaço mais reservado. 
A senhora está a ligar-me, por exemplo, para 
colocar uma situação: se falar baixinho eu não 
ouço, se eu falar muito alto toda a gente ou-
ve, acha isto normal? Por exemplo, vem um 
encarregado de educação, expõe um proble-
ma... 

Quem estiver aqui ouve, não é? 

R –  Sim. Eu, para resolver alguma coisa pe-
ço para aguardar um bocadinho que eu vou 
ver se consigo saber alguma coisa. E tenho 
que ir lá cima… coitadinhas das minhas per-
ninhas. Porque, se eu me ponho aqui a falar 
com a Drª Isabel, toda a gente está a ouvir o 
que eu digo e está a ouvir a conversa e não 
dá. Acha que isto é um PBX? Não tem priva-
cidade e deve ter . E a Dr.ª Isabel concordou 
comigo. Porque as pessoas, por vezes, até se 
metem nas conversas.  

é um barulho, às vezes. Ainda hoje, de manhã, 
eu me vi aqui aflita, porque os miúdos estavam 
aqui a montar umas atividades. Portanto, não 
dá.  Isto não tem condições de PBX, de telefo-
ne, porque é um lugar que parece banal mas 
não é. Há aqui assuntos confidenciais de traba-
lho, de alunos, de pais… Eu já disse isto à se-
nhora diretora e ela concordou comigo. 

Já percebi porque é que me farto de 
ligar para cá e nunca ninguém atende. 

R - Ainda bem que percebe, porque depois 
nós é que ouvimos aqui os pais. Porque eu já 
fui aqui insultada (até já me disseram que esta-
va com a “pinguita” e por isso não atendia). As 
pessoas, às vezes não têm noção, percebe?  

Ou seja, a escola, em termos visuais está 
muito bonita, mas depois ... 

R - De eficiência, não. A nível de pessoal tam-
bém não. Dá-nos muito mais que limpar. A 
Drª Isabel, quando nos disse que a escola ia ser 
grande, disse que era uma empresa que vinha 
limpar. Mas afinal parece que os orçamentos  
não foram calculados para esta dimensão. Por-
quê? 

Obras à português. 

R - É, primeiro faz-se e depois vê-se. E depois, 
é sempre tudo a exigir. As pessoas estão muito 
cansadas. Muito cansadas e vai-se notar cada 
vez mais que as pessoas estão saturadas e cansa-
das. Sentem-se, de certa maneira, às vezes, 
desrespeitadas. 

Há quantos anos é que a D. Palmira 
aqui está? 

R – 37. Vou a caminho de 38. Entrei em 80. 

O que é que mais gosta? 

R – Dos alunos. 

Em termos de espaço? 

R – Da claridade. 

Tem mais luz, não é? 

R – Falo pela minha parte, porque há colegas 
minhas que dizem que não vêm luz lá em cima. 

Continuação-  E  QUANTO AOS ASSISTENTES TÉCNICOS E 
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CONTINUANDO COM DOCENTES 

portamento do edifício, quanto à temperatura. 
Ainda estão a fazer acertos, mas acho que sim, 
que está resolvido. Acho que as instalações são 
muito bonitas, são atraentes. É bom estar cá 
dentro, eles gostam e é notório que gostam. 
Depois acho que faltam algumas coisas, porque 
nunca nada é perfeito, não é? 

Acha que o seu trabalho, então, fica 
mais fácil com estas novas instalações 
ou mais difícil? 

R - Quanto a sala de aula fica mais fácil, como 
é óbvio. Depois, o problema são as desloca-
ções por causa de existir apenas um único ele-
vador. Temos de superar um declive de quatro 
andares, se pensarmos que os professores têm 
que subir e descer hora a hora, fica complicado 
e reduz um bocado o convívio que nós conse-
guíamos ter nas instalações antigas. As pessoas 
quase não se encontram. Muitas vezes opta-se 
por só descer a meio da manhã. É tudo longe, 
com intervalos relativamente curtos. Enquanto 
se chega aqui e não se chega, já nem dá para 
tomar um café. É a desvantagem de um espaço 
macro, não é? 

O que é que mais gosta? 

R - Gosto da luz, gosto dos pátios interiores 
que acho que dão uma sensação de não confi-
namento, acho que os pátios são bonitos e, 
sobretudo, gosto da luz, gosto muito da luz. 

E o que é que menos gosta? 

R - Acho que o grande problema é a distância 
entre as coisas, não foi pensada para um espaço 
para onde se vai e não se fica. Sobretudo os 
professores, têm que se movimentar, e têm 
que se movimentar de hora a hora, e isso é 
complicado. São quatro andares para vencer. E 
há outra coisa que acho que faz falta numa es-
cola deste tamanho, é um auditório. Para fa-
zermos uma festa temos que andar a pôr e a 
tirar cadeiras. O que nós aspirávamos antes, 
quando tínhamos o polivalente, era não ter que 
andar a carregar cadeiras cada vez que se qui-
sesse fazer qualquer coisa. E continua. E esta é 
uma escola em que acontecessem muitas coisas 
e por isso eu acho que faz falta. 

(Continua na página 25) 

ROSINDA VIEIRA. PROF. ALEMÃO E 
INGLÊS 

Há quantos dá aulas nesta escola? 

R - Desde 88. 

Acha que era essencial fazer esta 
obra? Acha que era essencial fazer 
uma escola nova? 

R - De raiz, talvez não precisasse. Poderia, 
eventualmente, ter havido uma intervenção 
no edifício que existia. Mas, realmente, 
também já estava tão degradada. Se calhar 
não se justificava apenas uma intervenção. 

Acha que a nível de condições de tra-
balho havia muita coisa que fazia fal-
ta ? 

R – Ui!!! Claro, é óbvio. Estava desatualiza-
da; em termos de capacidade, de mobilida-
de, equipamentos. Tínhamos aqueles pro-
blemas todos com a  temperatura e de não 
ter condições mínimas. No inverno era 
muito frio e no verão era muito quente. Por 
isso, tinha mesmo que se intervir, não é? 

E agora acha que esses problemas que 
havia antes, com estas novas instala-
ções ficaram resolvidos? 

R - Quanto a comodidade, eu acho que 
ainda estamos na fase de testar. Por exem-
plo, o aquecimento central e todo o com-

Sala de trabalho de docentes 

Sala dos professores 



A sério? Não me diga isso.  

R - Mas é verdade, às vezes temos que por 
aqui um balde. A chuva entra pelas portas 
do refeitório e da portaria entra por baixo 
da porta. Não estou a dizer mentira ne-
nhuma, é verdade. 

Contra factos não há argumentos. 

R - Tirando isso, só o cheiro a fossas, que 
de resto é horrível. Não se aguenta o chei-
ro a fossas aqui dentro. As casas de banho 
é um horror. Até no refeitório é um chei-
ro a fossas que não se aguenta, mas pron-
to. 

(Continua na página 26) 

MARIA FERNANDA, ASS. OPERACIONAL na 
secretaria 

Há quantos anos está na escola? 

23. 

Sobre a nova escola, queríamos saber se as 
condições de trabalho que havia antes, na 
escola antiga, antes das obras eram adequa-
das? Acha que se ajustavam? 

R -  Não, quando estávamos nos contentores e na-
quelas salas, não. 

Para vocês em termos de trabalho de secreta-
ria. 

R -  Está-me a falar ainda antes de se iniciarem a 
primeiras obras, quando ainda estávamos cá baixo, 
não é? Eram, eram. 

E a totalidade da escola, acha que todo o edi-
fício era adequado? Não havia assim nada 
que estivesse a necessitar? 

R - Não tenho ideia. Fora os passadiços em que as 
telhas estavam rotas, de resto funcionava tudo. 

Portanto, acha que se se tivesse feito apenas 
a manutenção, adequar os edifícios, pintar, 
se calhar era suficiente… é isso? 

R - Provavelmente não seria necessário fazer uma 
nova. Embora as paredes por dentro já estivessem a 
ficar rachadas e assim. 

E ouviu falar de salas de aula em que chovia? 

R – Nas salas de aula não sei, na nossa secretaria sim, 
mas agora também chove aqui dentro. 

CONTINUANDO COM ASSISTENTES TÉCNICOS E 
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Salas dos Diretores de Turma e salas de atendimento aos E.E.  

Continuação—CONTINUANDO COM DOCENTES 

Se mandasse, uma das coisas que mudava? 

R - Um espaço destes, acho que teria necessaria-
mente um auditório que, inclusive, podia ser 
rentabilizado ao serviço da comunidade envol-
vente. Portanto, eu acho que é uma falha, embo-
ra perceba que as questões económicas acabaram 

(Continuação da página 24) por imperar. Este espaço é um espaço 
grande e é um espaço que dá, mas real-
mente não foi pensado de raiz para apre-
sentações públicas e vai exigir que funcio-
nários, que nós não temos, andem, cada 
vez que se faça qualquer coisa, a deslocar 
cadeiras. Isso acaba por ser inibidor de 
algumas coisas. 

Secretaria 
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“O ar 
condicionado 
acho que e stá 

mal instalado e  
o  ar f r io  cai-
nos  em cima. 
. .. Não gosto  

deste s  f io s 
todos  

dependurados
…”  

CONTINUANDO COM ASSISTENTES TÉCNICOS E 
OPERACIONAIS 

Com as novas instalações o seu trabalho 
fica mais fácil ou mais difícil? 

R - Fica igual. Tem que se fazer e tem, inde-
pendentemente de como estiverem as coisas. 
Ele tem que se sair de qualquer maneira… 
Não, não é muito mais…. Pronto, é mais fácil 
um bocadinho. 

Tem outras condições, não é? 

R - Claro, as condições são melhores. 

Mais agradável um bocadinho, é isso? 

R - Claro, claro que sim, claro. 

No verão vai funcionar bem e na prima-
vera, sem chuva? 

R - Já passámos cá um, desde abril que estamos 
cá. 

E correu bem essa parte? 

R - Não se podia abrir as portas que não havia 
chaves, eles não entregavam as chaves, mas 
parece que este ano já vai ser possível, porque 
o ar condicionado nem toda a gente aguenta, 
não é? E com razão. Sabe o que é que me sa-
fou?   

A ventoinha. 

R – Porque, se não, morria aqui dentro. O ar 
condicionado acho que está mal instalado e o 
ar frio cai-nos em cima. 

Está muito por cima de vocês. 

R - A mim não me faz diferença que não tenho 
nada por cima, mas é muito complicado quer o 
calor, quer o fresco e, portanto, este verão foi 
mau. O ar condicionado, as portas que não se 
podiam abrir que não havia chaves... a gente 
morria aqui dentro com tanto calor. 

Com tanta vidraça, não é? 

R - Foi muito mau, mas pronto já passou. 

Mas agora já vão poder abrir, não vão? 

R – Penso que sim. 

Do que é que mais gosta na nova escola? 

R - Eu gosto muito do espaço em que trabalho 
e gosto do espaço em geral, da secretaria, da 
escola, gosto. Ainda não conheço a parte nova, 
ainda estão a terminar, mas penso que estará 
bem. Gosto, gosto da escola. Um espaço novo, 
arejado... 

Íamos perguntar o que menos gosta, 
mas já nos disse. Ou ainda há mais algu-
ma coisa que queira acrescentar? 

R – Eu penso que eles que irão arranjar, digo 
eu, é muito desagradável estar no buffet e 
cheirar a fossa. Vamos à casa de banho e ainda 
temos de por os papeis no cesto, não se pode 
por os papeis na sanita. Não gosto nada de en-
trar por ali à beira da portaria e ensopar os pés 
todos, a água não tem escoamento. O que é 
que eu não gosto mais? Assim, à partida, não 
tenho assim mais nada. Não gosto destes fios 
todos dependurados, estas caixas aqui no chão 
meias abertas, os fios para aqui todos amontoa-

(Continua na página 27) 



tem muitos recantos, muitos átrios, muitas 
escadas e mesmo nas salas os espaços são 
diferentes. 

O que é que mais gosta na escola no-
va? 

R - Acho que gosto de tudo. É tudo muito 
grande. 

E se mandasse e pudesse fazer alguma 
coisa diferente, o que é que faria? 

R - A nível de espaços? Para melhorar o 
funcionamento? Há uma coisa ou outra… 
As casas de banho precisavam de uns ajus-
tes, que não estão muito funcionais para os 
meninos.  

(Continua na página 28) 

ELVIRA AZEVEDO,  ASS. OPERACIONAL  

Quais as suas funções aqui na escola? 

R - Faço um bocadinho de tudo. Polivalente. 
Estive na biblioteca, faço PBX, faço bar quan-
do é necessário. O meu sitio é no corredor 1. 

Está cá na escola há quanto tempo? 

R - Três anos, vai fazer quatro. 

Portanto já só conheceu a escola depois 
de terem iniciado as obras e terem in-
terrompido? 

R - Exatamente. 

E acha que as suas condições de traba-
lho melhoraram ou pioraram? 

R - As condições de trabalho melhoram. No 
entanto, agora, é tudo muito grande e nós 
continuamos a ser as mesmas pessoas. É difícil 
fazer isto tudo, mas de resto as condições, 
claro que sim.  

Acha que é mais fácil realizar o seu tra-
balho agora ou mais difícil? 

R - É mais fácil a nível de condições. Agora, a 
nível de tempo e de pessoas, somos muito 
poucas. O espaço é maior mas nós continu-
amos a ser as mesmas pessoas, precisávamos de 
muito mais, porque a escola é muito grande, 
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dos, não gosto. Pensei que agora íamos ter, 
aquele “buraquito” está a ver? 

Sim, sim. 

R - Com ar, caixas abertas, extensões, mas 
também não é por aí. 

E agora, só assim, se pudesse decidir, se 
tivesse poder de decisão, o que faria 
diferente? 

R - Acho que nada, acho que está bem. 

A estrutura da escola? 

R -  Eu gosto, gosto da escola. Acho que está 
bem. Se calhar, punha os miúdos mais mistu-

(Continuação da página 26) rados connosco, agora nem os vemos,  mas 
isso não tem nada a ver. Tenho saudades de 
andar no meio dos cachopos. Agora quase que 
nem nos conhecemos. 

Isso é um bom ponto de vista. 

R - É. Eu estou habituada a eles estarem, as-
sim, tipo cá /lá, assim, muito junto de nós. 

Sim, interagir mais um bocadinho com 
eles… 

R - É, é, embora esta geração não seja muito 
dessas interações. Mas tenho saudades. Há 
uns anos atrás o relacionamento que tínhamos 
com os meninos, quer os que ainda cá esta-
vam, quer os que iam para fora e depois volta-

“Eu gosto, 
gosto da 

e scola. Acho 
que e stá  bem. 
. .. punha os 
miúdos mais  
misturados 

connosco, agora 
nem os vemos,  

. .. Tenho 
saudades  de 

andar no meio  
dos cachopos. ”  

Bufete 
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DULCE SOARES, PROF. PORTUGUÊS 

Há quantos anos está aqui na escola? 

Há 28 anos. 

Pensando na escola antiga, mesmo antes 
daquelas primeiras obras, da escola 
mesmo antiga, como era há 28 anos, 
acha que havia necessidade de fazer 
obras na escola, que as condições não 
eram as adequadas para lecionar? 

R - Com certeza que sim, com certeza que 
sim, até porque a arquitetura do edifício  se-
guia o modelo inglês. Os edifícios eram muito 
distantes uns dos outros, quanto ao contacto 
humano. Por exemplo, a parte da direção fica-
va muito arredada, arredada do contacto com 
os funcionários e com os professores e neste 
momento isso foi totalmente anulado, erradi-
cado. Nós estamos muito mais em contacto, 
não obstante o edifício ser bastante grande, é 
muitíssimo bem arquitetado, quanto a mim, 
dentro da escola minimalista do Porto! Mas 
parece-me que há um maior contacto humano, 
quer entre nós, entre pares, quer entre funcio-
nários, alunos e há uma maior supervisão. Tal-
vez um contacto mais direto do que o que ha-

Tirando isso, a nível de salas de aulas, estão 
funcionais. Os recreios são ótimos para eles, 
o bar é grande. Acho que só uma coisa ou 
outra tinha que ser acertada… 

Quanto às casas de banho, que ajustes 
é que acha necessário? 

R - Os temporizadores das casas de banho... 
Pequenas coisas… os lavatórios não são os 
mais apropriados para os meninos. Eles vão à 
casa de banho e o chão fica todo molhado 
quando saem, constantemente. Porquê? Por-
que o temporizador, os miúdos já estão na 

(Continuação da página 27) 
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sala de aula e a água ainda está a correr. 
Depois a distância entre torneira e lavatório 
é muito grande e o lavatório muito baixo. 
No final dos intervalos nós temos que lim-
par, porque se eles vão beber água, a água 
fica a correr, eles molham tudo. 

E não tem bebedouros por aí? 

R - Não. Não sei se ali fora terá algum, mas 
dentro não tem. 

Se eles quiserem beber água têm 
mesmo que ir à casa de banho? 

R - Ou então virem aqui porque nós temos 
sempre água para eles. 

Continuação -  CONTINUANDO COM ASSISTENTES TÉCNICOS 
E OPERACIONAIS 

“O chão fica 
todo molhado 

…  
a  di stância 

entre  torneira e  
lavatór io é 

muito grande e  
o lavatór io 

muito baixo”  

via antes, na minha opinião. 

Com as novas instalações o seu traba-
lho fica mais fácil ou mais difícil? 

R - É daquelas perguntas muito difíceis de 
responder, porque não há bela sem senão. Por 
um lado, e não obstante o outro edifício cons-
tituir um obstáculo em termos de distância 
entre a direção ou os órgãos diretivos e os 
professores e os funcionários, acabava por ser 
mais familiar em termos humanos. Este edifí-
cio é um edifício bonito, é um edifício agradá-
vel, confortável, mas acaba por diluir um bo-
cadinho a relação humana, porque acaba por 
nos manter um pouco arredados uns dos ou-
tros, não é?! As salas são grandes, os corredo-

(Continua na página 29) 



“ ...eu gosto 
muito da 

entrada da 
e scola, gosto 

dos e spaços de  
jardim que 
exi stem a 
mediar os  
e spaços  no 

inter ior. ..mas 
o  que me atrai 
na e scola, de  
facto  são as  
pessoas, é  o  

calor humano.”  
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res são enormes, portanto, há também essa 
componente que, se calhar, será um pouco 
negativa. Por um lado veio reforçar o confor-
to, por outro veio criar um outro tipo de 
distanciamento que não é de todo desejável 
nem imposto. É o próprio edifício, que, diga-
mos, será o sujeito da imposição dessa distân-
cia e não a parte humana, por assim dizer. 

Do que é que mais gosta nesta nova 
escola? 

R - Eu gosto muito da entrada da escola, gos-
to dos espaços de jardim que existem a medi-
ar os espaços no interior e sei lá… O que 
gosto mais é das pessoas. Tirando o espaço 
ser realmente bonito, atrativo e até confortá-
vel, na sua grande maioria, mas o que me 
atrai na escola, de facto são as pessoas, é o 
calor humano. 

Íamos perguntar o que menos gosta, 
mas já nos deu, assim, se calhar, uma 
luzinha do que menos gosta…Se tives-
se poder de decisão, teria feito alguma 
coisa diferente, em termos da estrutu-
ra da escola, do edifício? 

R - E quando fala da estrutura, fala do edifí-
cio? 

Do edifício em si, da escola nova, de 
tudo isto que têm agora, digamos. 

R - Eu não quero meter a foice em seara 
alheia, porque eu não sou arquiteta muito me-
nos engenheira… 

Mas temos as nossas opiniões… 

R - Temos as nossas opiniões sobre uma estéti-
ca, não é? 

E são os senhores que estão cá todos os 
dias. 

R - E está-me a falar do ponto de vista estético 
ou do ponto de vista do pragmatismo? 

Do que entender. 

R - Do ponto de vista estético a escola é bonita 
e agrada-me a esse nível. Do ponto de vista 
pragmático, acaba por ser aquela questão… Se 
calhar, na sala de atendimento dos diretores de 
turma, seria uma sala com janelas, porque isso, 
parece que não, mas o facto de não ter janelas, 
acaba tornar a relação mais fria. 

Intimida um bocadinho… 

R - Mais intimatória, neste caso, e não mais 
intimista, que era o que seria importante aí. 
Seria um dos aspetos que eu modificaria e tal-
vez, até ao nível da própria localização da dire-
ção. Colocar, não a direção tão arredada do 
resto do edifício, colocá-la mais no centro, 
para haver ali um equilíbrio, por assim dizer.  
Um equilíbrio em termos de contacto com o 
exterior e até com interior. 

Sala dos DT e Salas de atendimento aos EE 
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“  . . .eu gostei  
da escola. Posso 

dizer que no 
pr imeiro  dia 
que entre i  na 

e scola, e  
porque e sta  
e scola é a 

minha casa, eu 
chorei, senti -

me emocionada. 
“ ...Venho lá  de 

cima, até  
chegar cá 

baixo, o tempo 
é  cur to, não 

tenho tempo de  
falar com os  
colegas. .. .”  

por cima com tantos miúdos. 

Ainda por cima com miúdos pequenos, 

desde o 5º, não é? 

R - É perfeitamente impensável. É de quem está 

fora, que não tem noção… 

Arquitetos… 

R - Exatamente. É de quem não tem noção do 

que é uma escola, mas pronto, as pessoas são 

autossuficientes, não perguntam nada a nin-

guém. 

Com as novas instalações o seu trabalho 

fica mais fácil ou mais difícil? 

R - A estrutura dos edifícios obriga-me a um 

desgaste físico muito maior. Facilitar o trabalho 

não facilita, porque, às vezes, quero falar com os 

colegas e não tenho hipótese. Venho lá de cima, 

até chegar cá baixo, o tempo é curto, não tenho 

tempo de falar com os colegas. A maior parte 

das vezes fico lá em cima, quando são dois seg-

mentos seguidos, porque não estou para descer e 

tornar a subir. 

A sala dos professores, antes, era lá em 

cima. 

R - Exatamente. Agora é muito distanciada, 

portanto não há convívio. Se era a intenção que 

os professores não falassem entre si, porque, às 

vezes, é perigoso falarem entre si, se foi essa a 

intenção, foi conseguida. Mas, que me facilita, 

que é um elemento facilitador, não considero 

que seja. Não acho que seja possível. Tratamos 

tudo sempre via email. Chegamos a casa, ainda 

continuamos com os emails. Quando se quer 

programar, trabalhar e pesquisar, andamos com 

emails para trás e para a frente para comunicar 

com os colegas, porque não há hipótese de co-

municar aqui. Portanto, acho que não foram 

felizes nesse espeto. 

E o que mais gosta?  

R - Eu gosto, eu gostei da escola. Posso dizer 

que no primeiro dia que entrei na escola, e por-

que esta escola é a minha casa, eu chorei, senti-

me emocionada. Mas, por exemplo, eu acho que 

(Continua na página 31) 

LUZIA REIS, PROF. PORTUGUÊS 

Há quantos anos está aqui na escola? 

Há  31 anos. E sou professora há 41. 

Acha que era imprescindível realizar 

as obras? 

R - Sim, era necessário haver obras. 

Mas obras ou uma escola nova? 

R - Se calhar obras, porque a estrutura da 

escola antiga era muito mais próxima, era 

tudo mais prático. Há uma parte desta escola 

que não é tão prática. As pessoas estavam 

mais juntas, os professores tinham tempo de 

falar uns com os outros.  E é interessante 

que estejam juntos professores, alunos e 

funcionários. Os miúdos tinham o bar mais 

próximo, relativamente. Este é extrema-

mente distanciado, quer do pavilhão B, quer 

do pavilhão C e tem, depois falarei nisso, 

uns degraus extremamente elevados nos 

primeiros lances de escadas, que são extra-

mente perigosos para os miúdos mais novos 

que vêm aos empurrões nas escadas, e para 

nós, pois a maior parte das pessoas já têm 

mais de 50 anos. 

É uma exigência física um pouco 

complicada? 

R - Nos primeiros dias as pessoas chegavam 

a casa arrasadas. As escadas dentro dos pavi-

lhões já são mais razoáveis, mas até chegar 

aos pavilhões, o alteamento é excessivo e, 

portanto, não faz sentido numa escola, ainda 

Sala dos professores -  bar 

Continuação—VOLTANDO AOS DOCENTES  



co isto é um exagero. Eles, arquitetos, são 

todos assim, gostam de se distinguir pela obra 

feita e querem ser todos Siza Vieira ou Souto 

de Moura. O problema é esse. E depois, ha-

vendo dinheiro lá de cima, então é uma mara-

vilha. Mas as pessoas impõem-se por conse-

guirem unir a componente estética à compo-

nente prática e funcional. Uma escola, edifí-

cios públicos, têm que ser funcionais, ponto. 

E se se puder associar à estética, ok.  Agora, 

um edifício para deslumbrar!... Uma escola 

não é para deslumbrar, uma escola é para criar 

situações e espaços onde os miúdos possam 

estar e toda a gente possa trabalhar nas melho-

res das condições. Aqui não se pode trabalhar 

nas melhores condições porque a distância 

entre tudo é enorme.  

Porque se tem que andar às voltas, não 

é? Antes também era lá para cima e ha-

via a área administrativa e social  cá em 

baixo, mas era mais direto o caminho. 

R - Pois, porque lá em cima era só aulas e 

uma pessoa não se cansava tanto. E não tinha 

o bar lá em baixo. Tinha a direção, o poliva-

lente e a cantina. 

Se tivesse poder de decisão faria dife-

rente? 

R - Faria totalmente diferente.  

isto é uma escola megalómana. Esta entrada, esta 

receção, há necessidade de uma entrada destas para 

uma escola? E este espaço, para que é que serve? 

Para estarem ali coisas arrumadas?  

Se servirem para os miúdos brincarem... 

R - Se fosse para os miúdos brincarem, mas nem 

sequer é. Os recreios têm umas rampas, para que 

serve aquilo? Para os miúdos andarem ali em cima, 

andarem aos empurrões e magoarem-se. Acho que 

há coisas que não estão bem definidas, bem pensa-

das. Este distanciamento é perfeitamente desfasado. 

Este distanciamento de cá de baixo até lá cima… Já 

tentaram ir lá cima, ao último andar, que é onde eu 

tenho aulas no 12ºano? Chegam lá cima com os bo-

fes de fora. No primeiro dia, eu disse aos alunos: 

“chamem o INEM”, porque eu tenho que estar aqui dois ou 

três minutinhos a recuperar o folego…” Portanto, acho 

que é excessivo. Eu, se fosse eu, e o meu conheci-

mento é empírico, não tenho nada a ver com arqui-

teturas, alteava esta parte e fica tudo térreo e por 

exemplo em U. 

Mais nivelado? 

R - Mais nivelado para as distâncias serem mais cur-

tas, mais diluídas, ou, então, estruturava isto de 

outra maneira. Eu não sei  se ficaria mais caro nive-

lar tudo e fazer uma escola em U, por exemplo, 

com a direção e a parte administrativa central e nas 

laterais as salas de aula A e B.  Acho que isto é um 

bocado megalómano, estes corredores são intermi-

náveis, só há um elevador para o pavilhão C e para o 

pavilhão B não há elevador. Isto compreende-se? 

Miúdos que se magoam em educação física, andam 

de muletas, vão até ao 2º andar. 

No inicio do ano houve problemas com isso. 

R - Colegas que também têm problemas de saúde, 

como é? Não se consegue solucionar este problema. 

Isto entra na cabeça de alguém? Numa casa com 

tanta gente, os miúdos magoam-se, há problemas 

motores aqui, de alguns colegas, estou-me a lem-

brar do Luís, isto tem lógica?   Porque é tudo muito 

bonito, são as escolas de arquitetura, estamos a falar 

de arte… Mas é uma questão económica. Quer 

dizer, um arquiteto numa escola de caráter público 

tem um orçamento, até do ponto de vista económi-
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Elevador de acesso (Bloco C) 
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mento de cá 
de baixo até  
lá  cima… Já 
tentaram ir  
lá  cima, ao 
últ imo andar, 
que é onde eu 
tenho aulas 
no 12ºano? 
Chegam lá ci-
ma com os  bo-
fe s  de  fora. “  
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ÚLTIMAS: NOVO LOGOTIPO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS  

A Associação de Pais promoveu  o concurso de 

um novo “Logotipo da Associação de Pais”, 

dirigido a todos os alunos da Escola. O objetivo 

do mesmo foi a criação de uma imagem gráfica 

mais moderna para a AP e, simultaneamente 

apelar à criatividade dos alunos e promover o 

espirito de entreajuda entre os vários elemen-

tos da comunidade educativa . O prazo para 

apresentação de propostas terminou a 15 de 

Fevereiro . O júri foi constituído pela  Dra. 

Isabel Morgado, pelo Sr. António Estrela 

(Representante do pessoal não docente), pelo 

Dr. Eduardo Gomes (Prof. da área de artes) e 

por 1 elemento de cada um dos órgãos dos cor-

pos sociais da  AP (Direção, Assembleia Geral e 

Conselho Fiscal).  A Associação de Estudantes 

também foi convidada a integrar o júri mas por 

motivos imprevistos não compareceu. O júri 

reuniu no dia 22 de Fevereiro e aprovou  como 

proposta vencedora o logotipo criado pela  alu-

na do 12 ºF, Constança Machado. A entrega do 

prémio à  vencedora ocorreu na cerimónia de 

entrega dos prémios de mérito. 

ÚLTIMAS: ATIVIDADE UMA JANELA SOBRE O FUTURO 

A AP promoveu, mais uma vez,  uma 

atividade na área da orientação vocacional 

destinado aos alunos 9-12ºAnos. O obje-

tivo do mesmo foi dar a conhecer as pos-

síveis saídas profissionais de algumas áreas 

profissionais e os pormenores "práticos" 

do dia a dia profissional dos oradores, as 

suas vivências práticas no exercício das 

suas atividades.  

O evento realizou-se no dia 18 de Abril e 

contou com a participação de cerca de 

uma dezena de oradores de áreas profis-

sionais distintas, incluindo alguns pais de 

alunos da Escola. 

OBRIGADA, CONSTANÇA, PELA 

TUA PARTICIPAÇÃO! 



Na primeira parte cada convidado fez a apre-

sentação da área de estudos/profissão, e bre-

ve resumo dos aspetos práticos da mesma. Na 

segunda parte os alunos puderam interagir 

livremente com os oradores e esclarecer pes-

soalmente dúvidas/curiosidades sobre a pro-

fissão do orador.  

A Associação de Pais agradece a todos os ora-

dores a disponibilidade para a presença no 

evento e a empatia com que se relacionaram 

com alunos. 

Gostaríamos ainda de agradecer à Direção do 

Agrupamento a colaboração que nos deram 

na Organização do mesmo. 
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A Associação de Pais  agradece a todos os pais/EE que se 
inscreveram como associados. Sem o vosso contributo 
seria mais difícil executar a nossa missão: representar os 
pais/EE e apoiar/fomentar todas as atividades que promo-
vam uma Escola melhor para os nossos alunos. O nosso 
obrigado ainda aos Representantes de Pais de cada turma  
(Pais cooptados) a colaboração dada enquanto “elo de liga-
ção” com os restantes pais.  

Agradecemos também às restantes AP do Agrupamento. 
Foi importante a partilha de ideias. 

Infelizmente, por questões relacionadas com dificuldades 
operacionais da Escola, não nos foi possível realizar todas 
as atividades a que nos propusemos no início deste ano 
letivo, incluindo algumas especialmente pensadas para os 
pais/EE. Um agradecimento à Direção do Agrupamento, 
que colaborou, da melhor forma que conseguiu com a AP. 

Fizemos o melhor que pudemos e soubemos. Para o ano a 
AP continuará, com os atuais e/ou outros elementos  sem-
pre com o intuito de contribuir para o sucesso dos  nossos 
filhos.  Todos os pais que queiram colaborar e todas as 
sugestões são bem vindos.  

Boas férias e até para o ano!  

ÚLTIMAS: BALANÇO FINAL 

J U N T O S  P O R  U M A  

E S C O L A  M E L H O R !   

Estamos na Web! 

https://

apespal.wordpress.com 

Reunião de início de ano com a Direção do Agrupamento  

Trabalhos de alunos  


