
Escola Básica e Secundária RODRIGUES DE FREITAS  
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO

O Programa de Modernização das Escolas destinadas ao 

Ensino Secundário considera a intervenção em 332 

escolas até ao ano de 2015. Arrancou no verão de 2007 

com 4 intervenções piloto: Escola Secundária D. Dinis e 

Pólo de Educação Formação D. João de Castro, em Lisboa, 

e Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas e 

Escola Artística Soares dos Reis, no Porto. 

Os trabalhos nestas escolas encontram-se agora em 

fase de conclusão.

Os objectivos deste Programa assentam em três 

vertentes principais:

1. RECUPERAR E MODERNIZAR OS EDIFÍCIOS 

ESCOLARES através da reposição da sua eficácia 

físico-construtiva, ambiental e funcional: correcção de 

problemas construtivos; melhoria das condições de 

habitabilidade, de segurança e de acessibilidade; 

melhoria das redes informáticas; reorganização 

espacial das funções e actividades escolares; adequa-

ção das condições espaço-funcionais às actuais 

exigências decorrentes da organização escolar e 

curricular e do uso intensivo de tecnologias de informa-

ção e comunicação e criação de uma imagem contem-

porânea para a escola.

2. ABRIR A ESCOLA À COMUNIDADE enquanto 

elemento estratégico de construção de uma cultura de 

aprendizagem e de divulgação de conhecimento: 

recentrar a escola nos meios urbanos em que se insere e 

criar condições para permitir a utilização de partes da 

escola em horários pós ou extra escolares pela comuni-

dade.

3. CRIAR UM SISTEMA EFICAZ DE MANUTENÇÃO E 

GESTÃO DOS EDIFÍCIOS após a operação de requalifica-

ção através da realização de contratos de manutenção e 

conservação para cada escola.

Espaços atractivos capazes de proporcionarem bem-

estar e garantir as condições essenciais a uma boa 

prática pedagógica, ao acesso à informação e à 

construção de uma comunidade escolar. 

Espaços flexíveis capazes de se adaptarem no tempo à 

evolução dos curricula e solicitações da comunidade 

escolar bem como à rápida evolução das novas tecnolo-

gias de informação e comunicação, mediante 

alterações pouco dispendiosas.

Espaços multifuncionais capazes de possibilitar uma 

utilização variada alargada à comunidade.

Espaços seguros, acessíveis e inclusivos permitindo a 

utilização alargada a pessoas com mobilidade condicio-

nada e necessidades educativas especiais.

Soluções espaciais, construtivas e ambientais duradou-

ras de modo a garantir a redução de custos de gestão e 

de manutenção.

DADOS DA OBRA   
   
NOME: Remodelação e Requalificação da Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas e Novas Instalações do 
Conservatório de Música do Porto

DADOS RELEVANTES  
Área de edifício remodelado: 18.500 m2  
Custos da Intervenção: 11 Milhões de Euros   
   
OBRAS DE MODERNIZAÇÃO  
Gestão e Fiscalização: Iperplano, Gestão, Planemanto e Fiscalização de Obras, Lda
Segurança: Tabique, Lda.  
   
EQUIPAS DE PROJECTO   
ARQUITECTURA: Manuel Fernandes de Sá, Lda.  
ESTRUTURAS ENCIL: Projectos e Estudos de Engenharia Civil, Lda
HIDRÁULICA JCT: Consultores de Engenharia, Lda 
INST. ELÉCTRICAS, CLIMATIZAÇÃO E GÁS: Rodrigues Gomes & Associados, Consultores de Engenharia S.A.
ACÚSTICA: InAcoustics - Engenharia Acústica, Vibrações e Ambiente, Lda
PAISAGISMO: Manuel Fernandes de Sá, Lda.  

DADOS DA OBRA   
   
NOME: Construção do Auditório e Instalações de Apoio do Conservatório de Música do Porto e Construção do 
Gimnodesportivo  

DADOS RELEVANTES   
Área de construção: 5.570 m2  
Custos da Intervenção: 8 Milhões de Euros   
  
OBRAS DE MODERNIZAÇÃO   
Gestão e Fiscalização: Iperplano, Gestão, Planemanto e Fiscalização de Obras, Lda
Segurança: Tabique, Lda.  
   
EQUIPAS DE PROJECTO   
ARQUITECTURA: Manuel Fernandes de Sá, Lda.  
ESTRUTURAS ENCIL: Projectos e Estudos de Engenharia Civil, Lda
HIDRÁULICA JCT: Consultores de Engenharia, Lda 
INST. ELÉCTRICAS, CLIMATIZAÇÃO E GÁS: Rodrigues Gomes & Associados, Consultores de Engenharia S.A.
ACÚSTICA: InAcoustics - Engenharia Acústica, Vibrações e Ambiente, Lda
PAISAGISMO: Manuel Fernandes de Sá, Lda. 



ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA RODRIGUES DE FREITAS + CONSERVATÓRIO DO 
PORTO

A Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas foi criada em 1906 sob a designação de Lyceu Nacional Central da 

2.ª Zona Escolar do Porto.

Inicialmente erguida em instalações precárias dispersas pela cidade, passa em 1933 a ocupar o edifício onde se 

encontra actualmente, junto à Igreja de Cedofeita. Este foi projectado pelo arquitecto José Marques da Silva, 

obedecendo ao programa base de liceu, com capacidade para 1000 alunos em regime de turno único. A construção 

decorreu entre 1927 e 1933, embora algumas obras se tenham prolongado até 1939. 

Entre 1956 e 1958, o edifício foi alvo de ampliação e de remodelações pontuais segundo projecto do Arqt. Fernandes 

de Sá, permitindo uma lotação de 1500 alunos. Estas obras envolveram a construção de um novo piso de salas de 

aula no corpo poente, e adaptações nos corpos norte e sul.

A escola é composta por um edifício único, com a fachada principal a confinar o plano sul da praça Pedro Nunes. A 

planta geral, de base quadrangular e de composição simétrica, define quatro corpos e quatro pátios encerrados. O 

corpo Central, de volumetria dominante e com fachada directa sobre o espaço público, desenvolve-se em torno do 

pátio de maiores dimensões. A edificação evidencia um gosto art deco, legível no desenho dos acessórios e dos 

ornatos arquitectónicos. 

O edifício encontra-se actualmente em vias de classificação pelo IGESPAR.

O Projecto de Modernização realizado para a Escola Rodrigues de Freitas, da autoria do arqt. Fernandes 

de Sá, assentou na renovação e modernização do edifício existente com base na permanência da Escola 

Básica e Secundária Rodrigues de Freitas e na instalação do Conservatório de Música do Porto, que se 

encontrava até à data instalado no antigo palacete da família Pinto Leite, contíguo à Maternidade Júlio 

Dinis, em situação de precariedade. 

O projecto contemplou a construção de novos edifícios, articulados com o existente, destinados a usos 

especiais e a construção de um novo pavilhão gimnodesportivo polivalente. Neste conjunto de novas 

instalações, está ainda incluída uma escola do 1º ciclo do ensino integrado vocacionado para a música.

A Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas ocupa a ala Nascente do edifício, ao passo que o 

Conservatório passará a ocupar a ala Poente. Estas escolas preservam a sua autonomia de funciona-

mento, podendo no entanto compartilhar alguns espaços.

Os novos espaços criados destinados ao Conservatório alojam o auditório principal, salas para ensaio de 

grupo e pequenos recitais instrumentais ou vocais, clube de jazz e biblioteca especializada. São espaços 

facilmente acessíveis do exterior, podendo funcionar com uma certa autonomia em relação aos espaços 

de educação mais formal e possibilitando a sua utilização fora das horas de normal funcionamento das 

aulas. Estas instalações possuem uma identidade própria, assinalando um novo ciclo na vida do Conser-

vatório.

As restantes áreas autonomizáveis, situadas no extremo Sul do edifício, têm possibilidade de acesso 

independente através da rua do Instituto de Cegos S. Miguel, como é o caso do ginásio e dos campos 

desportivos, das cafetarias e da cantina, das bibliotecas e das papelarias.


	Brochura Rodrigues de Freitas capa
	brochura Rodrigues de Freitas interior

