
 
 

Colocação da primeira pedra da nova escola primária.  
 

Comunicado de Imprensa para a Cerimónia de colocação da primeira pedra  
do projeto de renovação e ampliação da nova escola primária  

do Liceu Francês Charles Lepierre, em Lisboa.  
 
Lisboa, Portugal, quarta-feira 19 de maio de 2021. 
 
Na quinta-feira dia 20 de maio de 2021 pelas 11h00, o Liceu Francês 
Charles-Lepierre organizará, no local onde decorre a obra do seu 
projeto imobiliário, uma cerimónia de colocação de primeira pedra, 
com a presença da Exma. Sra. Florence Mangin, Embaixadora de 
França em Portugal ; do Exmo. Sr. Olivier Brochet, Diretor da 
Agência para o Ensino Francês no Estrangeiro (AEFE) ; do Exmo. Sr. 
Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa e da 
Exma. Sra. Isabelle Negrel, Diretora do Liceu Francês Charles-
Lepierre de Lisboa.  
 
Durante a cerimónia, dois alunos da escola irão selar uma cápsula 
do tempo, destinada às geraçoes futuras. Nesta cápsula do tempo, 
serão colocadas mensagens dos alunos da escola, sobre o tema     
« eu sonho ter uma escola… ».  Desta forma, os alunos partilharão 
as suas aspirações e esperanças acerca do futuro.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Acerca do projeto imobiliário de renovação e ampliação da escola 
primária :  
 
A partir de setembro 2022, os alunos e professores beneficiarão de 
uma escola parcialmente renovada e reconstruída no local da escola 
atual. Este projeto imobiliário promove a arquitetura bioclimática, 
centrada no conforto, bem estar e sáude de toda a comunidade 
escolar, graças aos materiais utilizados. Os futuros cidadãos, que são 
hoje os nossos alunos, poderão desta forma compreender, desde a 
infância, a influência das construções na sua qualidade de vida. As 
salas de aula da nova escola, darão acesso  direto aos espaços de 
recreio, permitindo desta forma, uma estreita relação entre o 
interior e o exterior, reforçando assim,  um « sentimento de 
suavidade e liberdade », tal como definido pelos arquitetos do 
projeto.   
 
 
Acerca do  Liceu Francês Charles-Lepierre : 
 
Em 1907 foi criada a « Société de l’École Française de Lisbonne ». Foi 
apenas em 1952 que o Liceu Francês iniciou a sua atividade nas 
instalações atuais. O estabelecimento integra a AEFE (Agência para 
o Ensino Francês no Estrangeiro). A escola acolhe cerca de 2100 
alunos do pré escolar ao ensino secundário e emprega 250 
funcionários.  
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