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ESCOLA SECUNDÁRIA PEDRO NUNES   
 

Breve síntese histórica da nossa Escola 

A nossa Escola, atualmente designada Escola Secundária Pedro Nunes, mas largamente conhecida 

por “Liceu Pedro Nunes”, iniciou funções no ano letivo 1905/1906, embora o decreto oficial de criação, 

assinado pelo Rei D. Carlos e pelo Ministro dos Negócios do Reino, Eduardo José Coelho, a 4 de janeiro 

de 1906, venha a ser publicado a 20 de janeiro de 1906.  
 

Nota: Ao longo desta breve síntese histórica, a nossa Escola será também identificada, com naturalidade, como “Liceu Pedro 

Nunes”, ou, simplesmente, “o nosso Liceu”, em virtude de ter sido essa a designação que vigorou durante mais tempo e ainda 

ser a que é utilizada com maior frequência pela sociedade em geral e, em particular, pela população que servimos. 

 

O Ensino Secundário Liceal tinha sido criado em 1836, por decreto de 

17 de novembro, assinado pelo então Ministro dos Negócios do Reino, 

Manoel da Silva Passos, personalidade destacada do Liberalismo e notável 

parlamentar, que assumiu vários ministérios e que ficou conhecido por 

Passos Manuel. A urgência em organizar a instrução púbica e, em particular, 

os estudos secundários era tal que o decreto foi publicado apenas duas 

semanas após a tomada de posse de Passos Manuel como Ministro do Reino. 

Naquele tempo não existia ainda um Ministério autónomo para tratar das 

políticas educativas, o que veio a acontecer, pela primeira vez, em 1870, com 

o ministro D. António da Costa.  

Para dar resposta à necessidade de promover o ensino secundário, ainda sem estruturas próprias, 

o primeiro Liceu da capital do país, depois de ter mudado de local meia dúzia de vezes, foi instalado, 

em 1893, no Palácio do Conde de Valadares, no Largo do Carmo.  

 

Liceu Nacional Central de Lisboa 
(instalações onde os primeiros alunos da nossa Escola assistiram às primeiras aulas) 

 

Inicialmente designado Liceu Nacional de Lisboa, em 1880 mudou o nome para Liceu Nacional 

Central de Lisboa, e depois de se ter instalado no Largo do Carmo, ficou conhecido por “Liceu do 

Carmo”. Antes do final do século XIX é, pela primeira vez, projetada a criação de raiz de instalações 

próprias para o funcionamento do Liceu Central, desenhadas para as diversas valências e necessidades 

dos estudos secundários. O novo edifício é, então, construído próximo do local de origem, onde se 

mantém, sendo inaugurado a 11 de janeiro de 1911 como «Liceu de Passos Manuel».  

  

Passos Manuel 

Bouças, 5 de janeiro de 1805 

Santarém, 18 de janeiro de 1862 
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Na viragem do séc. XIX para o séc. XX, com o 

acentuado crescimento da população, quer em Lisboa, 

quer na cidade do Porto, aumentou a procura pelos 

estudos secundários, o que tornou indispensável a 

criação de novos liceus. Foi para dar resposta a esta 

demanda que foi criado o nosso Liceu, então designado 

“Lyceu Central de Lisboa - 3.ª Zona Escolar, à Lapa”.  

 

 

 

 

 

 

Desde o início do ano escolar de 1905/1906 estava 

determinada, e em funções, a divisão dos alunos por três 

zonas da cidade, oriental, central e ocidental, esta última 

destinada ao nosso Liceu. No entanto, o decreto de 

criação só foi publicado a 20 de janeiro de 1906 (sábado), 

realizando-se no próprio dia, no Liceu do Carmo, onde 

estava instalado provisoriamente, o primeiro conselho 

escolar, dando-se, assim, início ao funcionamento oficial do Liceu Central de Lisboa, 3.ª zona escolar.  

É por este motivo que festejamos o aniversário da Escola Secundária Pedro Nunes no dia 20 de janeiro. 

 

Eduardo José Coelho, Ministro dos Negócios do Reino, foi o 

responsável pela reforma do ensino secundário de 1905, implementando 

uma perspetiva mais prática do que a preconizada pela reforma anterior 

(1995, de Jaime Moniz), diminuindo o peso do Latim e fazendo incluir a 

obrigatoriedade da Educação Física.  É Eduardo Coelho que assina o 

decreto que determina a criação do nosso Liceu. 

 

 

 

 

A par do decreto de criação foi 

também assinado, no mesmo dia, o 

decreto que nomeou o reitor, professores 

e funcionários do nosso Liceu. Portanto, 

desde outubro de 1905, mas oficialmente 

a partir de 20 de janeiro de 1906, que nos 

organizamos para, com a melhor 

pedagogia de que dispomos, servir com 

toda a dedicação a população da zona 

ocidental de Lisboa, em particular das 

freguesias mais próximas.  

Eduardo Coelho 

Vilela do Tâmega, Chaves, 1836  
Lisboa, 5 de outubro de 1913 
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O primeiro Reitor do Liceu foi o bacharel, 

formado em Direito pela Universidade de Coimbra, 

António Joaquim de Sá Oliveira. 

António Joaquim de Sá Oliveira, professor de Português e extraordinário pedagogo, exerceu as 

funções de Reitor do nosso Liceu durante 24 anos, repartidos em duas fases: 13 anos consecutivos, 

desde o ano letivo de 1905/1906 até 1917/1918 e, posteriormente, mais 11 anos, de 1930 a 1941.  

Foi este pedagogo que, no final dos anos vinte de novecentos, 

preparou o Liceu Pedro Nunes para se dedicar também à formação de 

novos professores liceais, permitindo dotá-lo de uma excecional 

Biblioteca, de um Ginásio excelentemente equipado e de admiráveis 

Laboratórios de Ciências Físico-Químicas e de Ciências Naturais.  

Sá Oliveira, reconhecido pelos seus pares como extremamente 

dedicado e incansável, fazia do Liceu a sua casa. Tinha morada junto ao 

Liceu, primeiro na Rua do Sacramento à Lapa, n.º 44, e depois na casa 

destinada ao Reitor, na Rua Saraiva de Carvalho, n.º 23, instalada nos 

terrenos do nosso Liceu.  O nosso Reitor era conhecido entre os alunos 

como “o Pai Sá”. 

As primeiras instalações autónomas 

Para acomodar o novo liceu, que ficou conhecido como “Liceu 

da Lapa”, foi alugado um edifício no número 25 da Rua do 

Sacramento à Lapa, que, naturalmente, teve de ser sujeito a obras 

de remodelação para o adequar às novas funções. Atualmente, é o 

edifício onde se encontra a Fundação Luso-Americana. 

 

 

 

 

 

 

Enquanto decorriam as principais obras de adaptação do 

edifício, os nossos alunos frequentaram as aulas, de outubro de 

1905 a fevereiro de 1906, no período da tarde, no rés-do-chão do 

Liceu Nacional Central de Lisboa, 2.ª zona, no Largo do Carmo.   

      Mais tarde, na alocução de 1933, 

Sá Oliveira referia-se ao Liceu da 

Lapa nos seguintes termos:  

«Foi o Liceu da Lapa inaugurado, em 

1906, num velho prédio, (...)  

Era tam pobre que tinha aulas 

separadas por divisórias de lona, a 

meia altura das casas, e não fica mal 

recordar que a primeira alocução do 

Reitor aos seus alunos foi feita de 

cima de um caixote e ouvida de pé, 

que bancos não os havia na sala.»    

António Sá Oliveira 

   Ovar, 10 de abril de 1872 

   Lisboa, 7 de janeiro de 1954 

Liceu da Lapa 
(a nossa primeira casa) 

Atual Fundação Luso-Americana (antigo Liceu da Lapa) 

Antigos alunos do Liceu da Lapa 
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No primeiro dia do mês de março de 1906 (quinta-feira), ainda com trabalhos de remodelação a 

decorrer, os nossos alunos passaram a receber as respetivas aulas no “Liceu da Lapa”, mesmo sem 

estarem prontos alguns dos equipamentos 

essenciais, como o Gabinete de Física ou o 

Laboratório de Química.  

O nosso Liceu aqui permaneceu até 1911, abrangendo seis anos letivos e assistindo à transição da 

Monarquia para a República. 

No relatório do ano letivo de 1905/1906, apresentado a 16 de outubro de 1906, na sessão solene 

de abertura do ano escolar de 1906/1907, Sá Oliveira elogia a relação desenvolvida entre professores, 

alunos e respetivas famílias, escrevendo «entre nós vai fazer-se a reconciliação do Liceu com os 

estudantes e as famílias.» E acrescenta «não temem os professores do Liceu que a intervenção das 

famílias possa, de qualquer modo, cercear-lhes a autoridade de que carecem para o desempenho da 

sua função. Esta intervenção não pode, em caso algum, converter-se em ingerência nos serviços liceais 

e as famílias são as primeiras interessadas em que o professor mantenha íntegra a sua autoridade e 

tenha o respeito e o afeto dos seus educandos.» 

No mesmo relatório, António Sá 

Oliveira refere, ainda, dificuldades de 

ordem diversa que foram sentidas na 

instalação do novo liceu. 

 

 
Apesar de tudo e da assunção dos 

«defeitos» do edifício onde foram 

instalados, o Reitor que reconhecer que 

vai tendo condições para funcionar. 

 

Compreendem-se, claramente, as 

boas intenções do Reitor. Pretende “fazer 

das fraquezas forças” para motivar 

professores, alunos e respetivas famílias.  

 

A compra da Quinta da Bela Vista (Quinta da Estrela) 

Contudo, facilmente se percebeu que esta casa não tinha as instalações necessárias nem os 

espaços apropriados para acolher todas as atividades do exigente ensino liceal e, poucos meses depois, 

no dia 31 de dezembro de 1906, é assinado um contrato de compra dos futuros terrenos. Passado um 

ano, em 23 de dezembro de 1907, é publicado um decreto que afirma a intenção governamental de 

dotar o ensino liceal de instalações próprias, referindo que, com o «propósito de assegurar a 

construção de edifícios escolares convenientes, tem o governo entabulado negociações para a compra de 

um vasto terreno acerca de cujas vantagens de situação, natureza, salubridade e preço são unânimes as 

informações das autoridades competentes e onde podem ser construídos e instalados espaçosamente 

não só o liceu da 3.ª zona escolar mas uma grande escola primária, ambas para os dois sexos».  

Consequentemente, o Governo da Monarquia ficou autorizado a contrair um empréstimo para 

comprar o dito terreno, de 36000 m2, na freguesia de Santa Isabel, conhecido como Quinta da Bela 

Vista, antiga “Quinta da Estrela”, limitada a norte pela Rua Direita de Sta. Isabel (atual Rua Saraiva de 

Carvalho), a nascente pelas traseiras de prédios da Travessa de Sta. Quitéria (atual Rua de Sta. Isabel), 

a sul pelas traseiras de prédios da Rua de S. Bernardo e pelo Jardim da Estrela, e a poente pelo 

cemitério dos Ingleses. Ao Reitor Sá Oliveira coube a responsabilidade de representar o Governo na 

escritura de compra. 



Síntese histórica da ESPN _ 1 de março de 2022                                                                   Página 5 de 10 
 

Esta Quinta era também conhecida por Quinta 

de Paraty, pois, na parte norte, estava implantado 

o Palácio do Conde de Paraty, filho do Conde de 

Valadares. Esse palácio viria a ser incorporado nas 

futuras instalações da Escola Industrial Machado de 

Castro e, após a sua extinção (janeiro de 2006), foi 

remodelado para acomodar o atual Hotel da 

Estrela, complemento da Escola de Hotelaria e Turismo.  

Contraído o empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, o Estado comprou a Quinta da Bela Vista a 

José Ferreira da Cunha, o então proprietário, por 85 contos de réis. Com esta aquisição, deu-se início 

a um projeto de criação de um campus escolar que, nas intenções governamentais, para além de incluir 

o nosso liceu, previsto para 600 alunos, deveria albergar uma escola primária, para 1000 crianças de 

ambos os sexos, uma escola para formação de 250 novos professores primários e, ainda, instalações 

de raiz para a Escola Industrial Machado de Castro.  

Esta escola para o ensino técnico foi originalmente designada Escola Industrial Príncipe Real, a 

funcionar na Rua da Escola Politécnica, junto ao Rato (1895), mas tinha sido deslocada para um edifício 

perto desta Quinta, recebendo a designação de Escola Industrial Machado de Castro.  

Em 2006, dado o decréscimo populacional 

da cidade de Lisboa, foi extinta e grande parte do 

corpo docente foi incorporado na Escola 

Secundária Pedro Nunes. 

 
As escolas primária e de formação de professores primários nunca chegaram a ser construídas, 

tendo-se cedido uma grande parcela do terreno, a sul, à Câmara Municipal de Lisboa, o que possibilitou 

a abertura da Avenida de Álvares Cabral e a instalação do Jardim-Escola João de Deus. A escola para 

formação de professores primários veio a ser construída em Benfica, na Quinta de Marrocos (1919), 

agregando a Escola Normal Primária (Marvila) com a Escola Normal Feminina (Calvário). A falta de 

instalação da escola primária foi suprida, em 1915, pela iniciativa privada com a construção do Jardim-

Escola João de Deus, da autoria do arquiteto Raul Lino, justamente em frente ao Liceu Pedro Nunes, 

nos terrenos do projetado campus escolar.  

Nesse mesmo ano projetaram-se as obras de construção de um novo edifício na parte norte do 

terreno, que, juntamente com o Palácio de Paraty, se tornaram as definitivas instalações da Escola 

Industrial Machado de Castro (projeto do arquiteto Vítor Bastos Júnior), onde, atualmente, funciona a 

Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, cuja entrada se faz pela Rua Saraiva de Carvalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jardim-Escola João de Deus – Estrela Escola Industrial Machado de Castro 
(atual Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa) 
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As instalações definitivas 

Formalizada a compra da Quinta da Estrela, imediatamente se iniciaram os estudos de localização 

dos corpos principais do edifício para as futuras instalações do nosso Liceu, na zona central dos 

terrenos adquiridos. O projeto ficou a cargo do reconhecido arquiteto Ventura Terra e ficou concluído 

em 1909. As obras decorreram em ritmo apressado e, em menos de dois anos, foi possível a inauguração, 

coincidindo com o 75.º aniversário da publicação do decreto de Passos Manuel.  

Na sexta-feira, 17 de novembro de 1911, iniciaram-se as aulas no novo edifício, já com a 

designação de Liceu Central de Pedro Nunes, o que ainda é observável no alto da fachada principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A construção do Liceu Pedro Nunes condicionou a urbanização de toda a zona envolvente, 

determinando a abertura da espaçosa Avenida de Álvares Cabral, proporcionando enorme melhoria 

na ligação da Estrela ao Largo do Rato, mesmo tendo em conta que se trata de uma construção feita 

numa época em que os automóveis eram praticamente inexistentes. 

 

Arquiteto Ventura Terra 

O arquiteto Miguel Ventura Terra foi o escolhido para projetar o nosso 

Liceu. Tendo-se formado no Porto, foi na capital do país que se destacou, 

desde logo, por ter vencido, em 1896, o concurso para a reconversão do 

edifício das Cortes na Câmara dos Deputados e Parlamento.  

Ventura Terra foi um dos arquitetos mais reconhecidos da sua época e, 

segundo a tradição oral, recebeu das mãos do Rei D. Carlos, em 

reconhecimento da excecionalidade da sua obra, o Compasso que pertenceu 

a João Frederico Ludovice, autor do projeto do Convento de Mafra. 

Para além de ter desenhado o nosso Liceu, foi igualmente responsável 

pelos projetos de muitos outros edifícios públicos, entre os quais o Liceu 

Camões e o Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, este destinado ao ensino 

feminino, sucedendo ao Liceu Maria Pia, o primeiro liceu feminino em 

Portugal, que iniciou funções no final de oitocentos. 

Ventura Terra 

Caminha, 14 de julho de 1866 

Lisboa, 30 de abril de 1919 
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Fachada Principal do Projeto do Arquiteto Ventura Terra (1909) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas do edifício principal, pouco antes da sua inauguração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dada a urgência de mudança para as novas instalações, o nosso Liceu foi inaugurado mesmo com 

algumas necessidades básicas por satisfazer, pois «não havia canalização para os esgotos e o edifício 

não estava abastecido de água», como refere Sá Oliveira no Anuário de 1911/1912. 

Aquando da inauguração ainda não se tinham iniciado as obras de abertura da Avenida de Álvares 

Cabral, que se arrastaram até à década de 40. No final desta década é alargada a Rua de São Jorge, 

favorecendo a ligação da Av. Infante Santo com a Av. Álvares Cabral. Este alargamento obrigou a recuar 

o horto botânico do Liceu e os limites do Cemitério Inglês, que chegavam perto do Jardim da Estrela, 

havendo necessidade de deslocar cerca de meia centena de sepulturas. 
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A centralidade do Liceu Pedro Nunes 

Temos enorme orgulho em destacar a intensa procura pela nossa Escola, que merece a confiança 

dos alunos e respetivas famílias. Iniciámos em 1905/1906, com 243 alunos (6 raparigas e 237 rapazes) 

e 18 professores, todos do sexo masculino. Duas décadas volvidas, já contávamos com perto de um 

milhar de alunos e meia centena de professores. Durante o primeiro quarto de século de 

funcionamento do Liceu, todos os professores eram homens e só no ano letivo de 1929/30 recebemos 

as primeiras professoras. A preferência pela nossa Escola continuou a aumentar, chegando a ser 

necessário, nos anos sessenta de novecentos, instalar uma secção do nosso Liceu, para as turmas dos 

primeiros anos, na Rua da Bela Vista à Lapa (atual Escola Básica n.º 72, anteriormente chamada Escola 

Básica Padre Bartolomeu de Gusmão). Em 1963/64, no edifício principal estavam matriculados 643 

alunos e, na secção, 777 alunos. Em 1973/74, ano letivo que assistiu à Revolução dos Cravos, tínhamos 

1540 alunos e 180 professores, funcionando em três turnos diários. Atualmente acolhemos perto de 

1200 alunos. 

A centralidade do Liceu Pedro Nunes no panorama nacional deve-se, sobretudo, à determinação e 

empenho de Sá Oliveira em complementar as funções de liceu com as de “liceu normal”, isto é, onde os 

futuros professores do ensino secundário receberiam a formação da prática pedagógica, passando, 

então, a designar-se «Liceu Normal de Lisboa (Pedro Nunes)». Entre 1930 e 1936 foi mesmo o único 

liceu do país a formar professores. Em 1936 passou a chamar-se «Liceu Nacional de Pedro Nunes» e, 

duas décadas volvidas, mudou para «Liceu Normal de Pedro Nunes», dando destaque à sua função de 

liceu normal, onde os professores dos diversos grupos disciplinares estagiavam, durante dois anos, sob 

a orientação de reconhecidos metodólogos e prestavam provas de acesso à Carreira Docente, através 

do exigente “Exame de Estado”, que incluía provas escritas e orais. 

A valência de formação de professores, uma das principais preocupações do excecional pedagogo 

Sá Oliveira, que voltou a assumir o cargo de Reitor em 1930, projetou o Liceu Pedro Nunes para um 

lugar ímpar no vasto conjunto de liceus. Para o adequar às novas funções, houve um grande cuidado no 

apetrechamento da Biblioteca com os melhores livros sobre ensino, manuais escolares e estudos de 

Pedagogia, criaram-se espaços para os professores metodólogos e para os estagiários, ampliaram-se as 

instalações de Desenho e de Trabalhos Manuais, melhoraram-se as de Física, Química, Biologia e 

Geologia, assim como os espaços destinados à Educação Física e os campos de jogos. 

Mudança das instalações de Educação Física  

Na década de 60 deu-se resposta à incompatibilidade de funcionamento do Ginásio no edifício 

central, onde a prática da Educação Física, envolvendo corridas, saltos e outros jogos, ressoando por 

toda a estrutura do edifício, perturbava o funcionamento de aulas e de atividades administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ginásio antigo 
 (atual Auditório) 
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Assim, em 1964/1965 foi construído o Pavilhão Gimnodesportivo, com uma traça arquitetónica 

peculiar, melhorando muito as condições para a prática da Educação Física. Foi também nesta altura 

que se substitui o Refeitório que funcionava no centro do pátio, alargando, assim, o espaço de recreio, 

e que se construíram as instalações do novo Refeitório, adjacentes ao Pavilhão.  

Pavilhão Gimnodesportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras de recuperação e modernização 

Depois de um século de funcionamento e de enorme e inevitável desgaste, foi necessário 

proceder a obras de fundo, recuperando, modernizando e ampliando as instalações da nossa Escola. 

As obras decorreram entre 2008 e 2010, executando um projeto da autoria dos arquitetos Pedro Viana 

Botelho e Maria do Rosário Beija, encomendado pela Parque Escolar. Foram construídos um novo 

Pavilhão desportivo e um novo bloco central, no qual se encontram a Biblioteca, com considerável 

aumento de área, o Bufete, salas de Tecnologias da Informação e Comunicação, assim como os 

modernos Laboratórios de Física, Química, Biologia e Geologia. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Em 2012, a Escola Secundária Pedro Nunes foi classificada como imóvel de interesse público, 

juntamente com os edifícios do Museu João de Deus e do Jardim-Escola João de Deus. 
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Acolhimento de Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola 

Desde a reforma de Eduardo Coelho, ministro que determinou a 

criação do nosso Liceu, que a Educação Física passou a ser obrigatória 

e muito valorizada no ensino liceal. O decreto fundador do nosso Liceu 

nomeia, desde logo, o inspetor sanitário António D’Almeida Dias.  

Em 2017, com um corpo docente estável e experiente, e dispondo 

de novas e modernas instalações desportivas, acolhemos, com grande 

satisfação, a UAARE — Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, 

que se destina a apoiar e dar suporte estrutural à conciliação da carreira 

dupla de alunos-atletas de alto rendimento, integrados nas seleções 

nacionais ou outras representações desportivas nacionais, potenciais 

talentos desportivos, bem como de outros agentes desportivos. 

Alunos do “Pedro Nunes” com destaque nacional 

A lista de personalidades que frequentaram a nossa Escola e que atingiram relevo significativo a 

nível nacional é tão vasta que teria de incluir vários milhares de ex-alunos, revelando-se uma tarefa 

certamente impossível de completar. No entanto, fazemos apenas uma curta lista de uma dúzia de 

notáveis que foram “nossos”, organizada sem especial critério e apresentada alfabeticamente. 

Álvaro Cunhal (1913-2005), Político 
Américo Tomás (1894-1987), Presidente da República 
António Lopes Ribeiro (1908-1995), Cineasta 
Armando Cortez (1928-2002), Ator 
Bento de Jesus Caraça (1901-1948), Matemático 
Francisco Pinto Balsemão (1937-…), Primeiro Ministro 
Jorge Sampaio (1939-2021), Presidente da República 
Marcelo Rebelo de Sousa (1948-…), Presidente da República 
Maria Barroso (1925-2015), Atriz e Ativista política 
Nuno Crato (1952-…), Ministro da Educação 
Rómulo de Carvalho (1906-1997), Professor e Poeta 
Simone de Oliveira (1938-…), Cantora 

Depoimento do antigo aluno Jorge Carreira Gonçalves Calado, cientista e professor emérito do 

Instituto Superior Técnico, que frequentou o Liceu Pedro Nunes entre 1948 e 1955 

O Liceu de Pedro Nunes foi o meu lar e a minha universidade. 
O meu pai, Jorge Calado (matemática), o meu tio António Carreira (desenho) e o meu padrinho, José da Silva 

Branco (ciências naturais), eram professores efetivos. Quando entrei, o liceu era misto. A Simone de Oliveira é da 
mesma fornada e deu logo a volta à cabeça de muitos caloiros. 

Os mestres eram brilhantes e exigentes. Crucial para a minha formação, tive Rodrigues Coelho Gonçalves, 
doutor em Química pela Universidade de Zurique, como professor de físico-químicas (Rómulo de Carvalho era o 
outro professor). Os anfiteatros de física e química e os laboratórios e o respetivo equipamento 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 último piso, desenhei a 
vista deslumbrante sobre Lisboa, com o torreão da casa de Cristino da Silva em primeiro plano (ainda lá está). Ao 
lado, noutra moradia, morava o execrável ministro da educação, Fernando Pires de Lima; às vezes, via entrar a 
sua amante, a atriz Helena Félix. Pratiquei carpintaria na oficina do liceu, fiz jardinagem e cultivei bichos-da-seda 
(o campo de jogos era bordejado de amoreiras). Cantei no Coro, fiz teatro, estudei solfejo e teoria da música, 
aprendi piano (e rudimentos de violino).  

Foi no Pedro Nunes que me apaixonei pela primeira vez. 
Nas horas vagas e nos raríssimos “furos” ia estudar à sombra dos ciprestes do Cemitério Inglês, inspirando-me junto ao 

túmulo de Henry Fielding. Acabei os exames do curso complementar (atual 11.º ano) com média de 20.  
Saí com saudades, mas ia armado com amizades e heróis para toda a vida.  

Eduardo Coelho, 1905: 
«entendemos dever interromper o 
longo silêncio dos regulamentos dos 
liceus em matéria de Educação Física. 
A fadiga cerebral, que estudos 
aturados e a longa permanência nas 
aulas acarretam inevitavelmente, tem 
a sua correção na ginástica. Depois, o 
desenvolvimento do organismo, que 
estes exercícios provocam, vai exercer 
benéfico influxo na formação moral 
dos estudantes; e alguns deles, como 
os jogos, têm uma função moral 
educativa que era forçoso aproveitar» 


