
 
 
 
 

DENOMINAÇÃO LICEU DOMINGOS RAMOS  DESCRIÇÃO HISTÓRICA 
   

Arquitetura educativa, do século XX.  
1956/1960 - data da construção do edifício, segundo projeto do arquiteto Luís 
Tavares de Melo. 
O Liceu da Praia (Liceu Domingos Ramos) foi inaugurado em Junho de 1960, pelo 
Governador da Província, integrado nas festividades do V centenário da 
descoberta de Cabo Verde, criada pelo art. 3º, do Decreto nº 43.158, de 8 de 
setembro de 1960. 
Foi o primeiro edifício construído para albergar o Liceu Adriano Moreira, 
conquistando assim a sua autonomia em relação ao do Mindelo. Com a 
Independência Nacional deixou de ser um liceu construído na província de 
ultramar, para ser a escola secundária de um país livre e independente. 
 
Nasce assim o Liceo Domingos Ramos (nome do lutador pela liberdade da pátria) 
e por longo tempo teve a honra de ser o único Liceu na ilha, mais tarde foram 
construídas novos liceus. 

 

 

  
CÓDIGO CV-SAN-PRA-08  

  
TIPO Arquitetura civil  

  
SITUAÇÃO  

 CONSELHO Praia  
FREGUESIA  
LOCALIDADE Plateau  
ENDEREÇO Praça Domingos Ramos 
COORDENADAS 
 
 
 

X 14.9223220936178 
 

Y - 23.5055350904190 
 

 

 



 
 
 
 

DESCRIÇÃO ARQUITETONICA  SISTEMA CONSTRUTIVO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
 
Emblemática construção de planta poligonal em forma de “L”, cobertura a duas 
águas, com telhas de cerâmica. O Liceu se desenvolve em duas plantas. O 
principal elemento do edifício é a presença de uma torre em altura, marcando e 
monumentalizando uma das duas entradas principais, com os cunhais em 
cantaria e telhado a quatro águas.  
 
Apresenta em uma das extremidades um pequeno corpo cujo tratamento de 
fachada é totalmente distinto do restante conjunto, não só ao nível dos 
materiais utilizados, mas também da própria linguagem, aproximando-se da Art 
Deco. Debaixo da platibanda escalonada, se observa a presença de um relógio 
sob o qual surge a inscrição LICEU. Uma das duas entradas do edifício situa-se 
neste corpo, que dá acesso ao átrio principal e ao auditório.  
 
O embasamento do edificio é de cantaria, além dos cunhais, molduras de 
janelas e as platibandas. Se observa o uso de cantaria a nível do embasamento, 
cunhais, molduras de janelas e platibanda.  
 
Na placa central do largo junto ao edifício, localiza-se o Padrão de 
Comemorações Henriquinas. 

  

  
 REFORMAS/MODIFICAÇÕES 
  

 



 
 
 
 

MORFOLOGIA  ESTADO CONSERVAÇÃO 
PLANTA ALTURA ABERTURAS BOM (< 30%) REGULAR (30% < X < 

70%) 
RUIM (>70%) 

2   x xxx  
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NORMATIVA 
-PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMONIO DE PLATEAU 
Câmara Municipal da Praia 
 
- SIPA-Sistema de Informação para o Património Arquitetónico. DGPC- Direção-Geral do 
Património Cultural. 
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SitePageContents.aspx?id=08a335ea-
db85-4fdd-862b-fe6e623e44a8 consultada em 12/07/18. 
 
Equipe de redação e investigação: Unidade de Arquitetura Fundação CICOP. 
Miguel Ángel Fernandez Matran-Director  
Gislaine Hasse- Arquiteta 
Aarón José Armas de la Rosa- Arquiteto técnico  
 
Fotografias:  
IHRU: SIPA; Arquivo Histórico Ultramarino: Agência Geral do Ultramar. 
 

Plano Urbanístico Detalhado do Plateau - PUD/98 

 
REGIME DE OCUPAÇÃO 
REFERENCIA  
CLASSIF. DO SOLO Urbano 
USO ATUAL Educativo: Escola Secundaria 
ÁREA TERRENO  
SUPERFICIE 
CONSTRUÍDA 
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IMAGENS E DETALLES  
   

Torre sobre a entrada principal. Fonte: (SIPA- DGPC) Fonte: (SIPA- DGPC) Fonte: (SIPA- DGPC) 

   
Sala Ana Vaz Milheiro. Fonte: (SIPA- DGPC) Fonte: (SIPA- DGPC) Fonte: (SIPA- DGPC) 

 

 


