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eestruturar o Parque Escolar pode
parecer, à partida, uma tarefa
árdua e difícil, complexa e financeiramente significativa. É tudo isso e
mais: um desafio gratificante, uma
renovação de espaços ocupados
sistematicamente por professores, funcionários e novos alunos,
uma aproximação à comunidade.

Na passagem de um projecto
à concretização confrontámo-nos com muitos obstáculos,
é certo, mas na fase final é extraordinário perceber a adesão
da comunidade escolar a quem se destina, registar as suas
memórias e entender que estamos a construir espaços
de futuro e com futuro.
A escola não é um local de passagem. É um refúgio, uma cápsula protectora onde se projectam sonhos e ideias, onde crescemos e aprendemos a conviver. É aqui que podemos adquirir
conhecimento e ferramentas para construir o futuro. A escola
é um lugar fundador de princípios e valores. Deverá ser entendido nessa dimensão humana para que possamos valorizar
de forma real e eficaz as escolas que temos.
Importa agora preservar o trabalho feito. A renovação do Parque Escolar obedeceu a critérios de qualidade e de inovação,
espelhando preocupações ambientais e de gestão de relações
humanas. A renovação dos equipamentos escolares, este projecto que se concretizou e no qual se apostou o máximo
de esforços, não se limitou a ser uma operação à superfície.
A renovação foi profunda, indo ao encontro das necessidades
reais de cada população escolar, aceitando diferenças, compreendendo tradições e a história de cada estabelecimento
de ensino. Ao mesmo tempo, imprimiu-se um espírito de modernidade, abrindo os espaços, seleccionando materiais
e criando soluções potencialmente eficazes para cada projecto
curricular. Um dos motes desta modernização do Parque Escolar implicou a aceitação de que as escolas não são todas iguais,
os generalismos, ideias feitas e preconceitos,
foram recusados.
Cada escola foi entendida como uma velha casa que precisava
de carinho, de uma nova face, melhor e funcional, aberta
à comunidade e às pessoas. Cada escola vale por si. Ontem,
hoje e amanhã.
Teresa Heitor,
Vogal do Conselho de Administração da Parque escolar, EPE
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Programa de

modernização

A

escola é, por definição, espaço
de aprendizagem, de crescimento
e de preparação para um futuro
que se quer potenciado por parâmetros
de qualidade.
Maria de Lurdes Rodrigues
Ministra da Educação

A escola secundária moderna nasce, em
Portugal, em 1906, há mais de 100 anos, com
a criação dos liceus nacionais centrais, o Alexandre Herculano e o Rodrigues de Freitas (no
Porto), o Pedro Nunes, o Camões e o Passos
Manuel (em Lisboa).
As escolas secundárias apresentam desde
então duas características distintivas.
Em primeiro lugar, no plano curricular, uma
organização baseada em conjuntos e sequências de disciplinas e numa coordenação do
trabalho pedagógico dos professores. Antes,
não existia organização curricular como hoje
a conhecemos, mas apenas uma justaposição
de disciplinas avulsas.
Em segundo lugar, no plano das infra-estruturas, a concepção e construção de raiz de
edifícios destinados ao ensino, dispondo das
características adequadas a “uma educação
activa, a um ensino de características práticas e experimentais, que se dirige ao corpo e à
mente dos alunos”. O cuidado posto na edificação e no apetrechamento de instalações laboratoriais, de salas para disciplinas de desenho
e trabalhos manuais, ou de espaços para a prática da educação física é bem revelador de um
projecto pedagógico que permite interpretar
o programa de construções escolares nessa
altura definido (Nóvoa, História dos Liceus).
Antes, o ensino secundário realizava-se em
edifícios que não tinham sido construídos com
essa função.
Desde então, o país fez um enorme e continuado esforço de expansão da rede de escolas, de
escolarização e de actualização de currículos
e programas de ensino secundário.
O maior esforço concentrou-se no pós-25 de
Abril, com a construção de 77% das escolas
hoje existentes, cerca de metade das quais
na década de 80. Há uma enorme diferença,
no que respeita a robustez, entre as escolas
construídas antes e depois do 25 de Abril, uma

vez que nos últimos 30 anos o crescimento
rápido só foi possível com o recurso à préfabricação e à construção económica.
Temos hoje escolas, algumas com cerca de
100 anos, envelhecidas, outras com cerca de
50 anos, degradadas, e muitas outras, bem
mais recentes, que não estão preparadas para
o futuro.
A maioria dos edifícios que constituem o
parque escolar apresenta sinais vários de
degradação física e ambiental e de obsolescência funcional resultantes do desgaste
material a que os edifícios têm sido sujeitos,
da alteração das condições de uso iniciais
decorrentes, por exemplo, da evolução dos
currículos, bem como, em alguns casos, da sua
sobre-ocupação. Estes problemas são ainda o
resultado da ausência de um modelo eficaz de
financiamento e de programas continuados
de conservação e de manutenção dos espaços
escolares.
O programa de modernização das escolas
secundárias visa, justamente, preparar as
nossas escolas para o futuro, para que seja
possível formar em melhores condições as
actuais e futuras gerações de jovens.
São três os objectivos fundamentais deste
programa.
Em primeiro lugar, o programa visa a melhoria
da qualidade dos espaços físicos e do equipamento, como condição para a melhoria da
qualidade das práticas de ensino e de aprendizagem.
Uma escola moderna, a tempo inteiro, adequada às exigências curriculares e de inovação, deve oferecer espaços de trabalho e de
estudo, multi-funcionais, espaços de socialização e de abertura à comunidade, bem como
infra-estruturas de comunicação e condições
de habitabilidade.
Uma escola modernizada contribuirá para o
bem-estar de alunos, professores e pessoal

não-docente, ajudando a criar laços entre
estes e o espaço envolvente e favorecendo a
participação de todos no projecto educativo.
Em segundo lugar, o programa de modernização das escolas enquadra-se numa estratégia
mais ampla que visa atrair alunos para o ensino secundário, em particular, para os cursos
profissionais.
Para cumprir este objectivo, precisamos de
escolas modernizadas, dotadas de equipamentos de qualidade e capazes de responder
aos desafios do uso intensivo de tecnologias
de informação e comunicação, do trabalho oficinal e experimental e de outras actividades
complementares à sala de aula.
Por fim, este trabalho de modernização do
parque escolar deve valorizar a integração das
escolas na paisagem e na vida das cidades.
Alguns dos edifícios escolares, em particular
os construídos ao longo da primeira metade
do século XX fazem parte de um património
urbano fortemente valorizado pelas populações.
A modernização destes edifícios, sobretudo
quando articulada com processos mais vastos
de requalificação do tecido urbano envolvente, deve pois procurar reforçar os laços que
ligam as escolas não apenas à história das cidades e dos seus habitantes, mas também ao
seu futuro projectado.
Esperamos hoje, como há cem anos, dar
passos decisivos na modernização do ensino
secundário do nosso país. E esperamos que
essa modernização contribua para alcançar
o objectivo que o Governo se propôs: o
secundário como o nível de qualificação para
todos os jovens

.
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m Março de 2007 arrancámos para este
ambicioso desafio de requalificar e modernizar
330 escolas até ao ano de 2015, cumprindo
o Programa de Modernização do Parque Escolar
destinado ao Ensino Secundário, aprovado pela
Resolução de Conselho de Ministros nº 1/2007.
João Sintra Nunes
Presidente da Parque Escolar

No passado recente as construções escolares
procuraram responder ao desafio da massificação do ensino, canalizando todo o esforço
financeiro para a construção de novos edifícios
e para o alargamento da rede a todo o território nacional (78% do parque escolar construído
nos últimos 40 anos).
O Programa de Modernização do Parque Escolar destinado ao Ensino Secundário procura
responder ao desafio da qualificação dos edifícios escolares.
REQUALIFICAR E MODERNIZAR OS EDIFÍCIOS
Pretendemos potenciar as condições para a
concretização de uma cultura de aprendizagem alargada, facilitando a divulgação do conhecimento e aquisição de competências, assente em seis vectores de intervenção:
Corrigir os problemas construtivos existentes;
Melhorar as condições de habitabilidade, com
particular ênfase na acústica, higrotérmica,
qualidade do ar, segurança e acessibilidade;
Adequar os espaços e modernizar os equipamentos dos laboratórios e oficinas, bibliotecas
e centros de recursos, redes e salas de tecnologias de informação e comunicação, secretarias
e zonas de recepção ao público em geral;
Garantir espaços de trabalho e de pausa para o
corpo docente, bem como adequados espaços
para convívio e trabalho informal de alunos;
Garantir flexibilidade e adaptabilidade dos espaços à diversidade curricular e à evolução das
práticas pedagógicas, de modo a maximizar a
utilização e a minimizar investimentos no futuro;
Garantir a eficiência e auto-suficiência energética dos edifícios escolares, face ao aumento
significativo dos consumos previstos resultantes do reequipamento dos edifícios escolares.
ABRIR A ESCOLA À COMUNIDADE
E UM SISTEMA DE GESTÃO
Temos como objectivo também o recentrar a
escola nos meios urbanos em que se inserem,
criando condições espaço funcionais e de segurança, para que nos horários pós ou extra
escolares, os edifícios possam ser utilizados
pela comunidade no âmbito das actividades associadas à formação pós-laboral, aos eventos
culturais e sociais, ao desporto e ao lazer.
Para garantir a sustentabilidade do programa
ao longo do tempo é fundamental a concepção
e adaptação de um modelo de gestão que garanta, após a operação de requalificação, o fomento da correcta utilização das instalações e
dos equipamentos, formando, acompanhando
e responsabilizando os utilizadores; é, ainda,

fundamental garantir a plena utilização das
instalações e, por fim, dar uma resposta eficaz
às necessidades de intervenção pontual de reparação ou às intervenções programadas de
conservação e manutenção.
A CONCRETIZAÇÃO DO PROGRAMA
DE MODERNIZAÇÃO
A prioridade das intervenções é definida em
conjunto com o Ministério da Educação, em estreita articulação com as Direcções Regionais
de Educação, atendendo o grau de degradação
dos edifícios; a carência de instalações em função do número de alunos previstos; a gestão
optimizadas dos financiamentos comunitários
disponíveis e ainda a adaptação ao modelo de
contratação, garantindo escala por região.
Sobre a metodologia de abordagem das intervenções, importa sublinhar que após a selecção das escolas a intervencionar, se inicia um
percurso conjunto, envolvendo cada escola, a
Parque Escolar e os projectistas. Este processo implica a definição do programa da intervenção, pelo acompanhamento das diversas fases
de projecto e pela fixação do faseamento construtivo da obra. A participação de cada escola
é uma marca do Programa, uma nova forma de
trabalhar na Administração Pública, em que os
utentes são participantes activos na definição,
desde a definição do programa de intervenção
até à conclusão da obra.
Em Junho/Julho de 2007 iniciaram-se quatro
intervenções piloto, abrangendo seis instituições de ensino. O objectivo era o de aprofundar,
consolidar e aferir conceitos programáticos de
intervenção, práticas construtivas e orçamentos de intervenção.
Até 2014 serão requalificadas instalações correspondentes a 330 escolas com ensino secundário, abrangendo uma população estudantil
de cerca de 400.000 alunos. Trata-se de um investimento sem paralelo nas construções escolares, correspondente à intervenção em 4,2
milhões de m2, dos quais cerca de 70% são de
requalificação integral.
O Programa de Modernização do Parque Escolar Destinado ao Ensino Secundário constitui
uma das maiores operações de requalificação
global e integrada de edifícios escolares na
Europa. É um desafio para a Administração
Pública, para Arquitectos e Engenheiros, para
o sector de serviços de fiscalização e gestão
de segurança e para a indústria da construção
civil e obras públicas. Esperamos que todos os
parceiros desta operação estejam à altura do
desafio para que juntos possamos construir
escolas de futuro

.
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Expectativas
de Futuro
Maria José Ascensão
Presidente da Comissão Administrativa Provisória
do Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas Porto

Parar para escrever sobre o tema fez-me reflectir, questionar:
quais são afinal as expectativas de futuro desta escola? E deste agrupamento?
Será que todos temos as mesmas expectativas? Depois de tomadas
importantes decisões e de efectuadas profundas intervenções,
eis-nos a trilhar um novo caminho, a escrever o nosso presente e o nosso futuro.

Na voragem em que se transformou o nosso quotidiano de inúmeras solicitações e afazeres, falta-nos tempo para pensar, para reflectir. O que nos reserva o futuro? Não, não
se trata de um exercício de adivinhação, mas
de pensar seriamente o que queremos para
a nossa escola. Enquanto atravesso o átrio,
olho para o busto do nosso patrono que ali
está atento e vigilante e parece saber a resposta às minhas interrogações. Ah, se ao menos pudéssemos conversar um pouco. O futuro começa hoje. Não, pensando melhor, o
futuro já começou há muito. A nossa identidade constrói-se a partir da nossa experiência, ou seja, do nosso passado. O presente
não é mais do que a ligação entre o passado e
o futuro. O que somos e o que fazemos, hoje,
é apenas um ponto da linha contínua da nossa vida. Podemos desenhá-la. Como vai ser?
Estranho sentimento, este que me percorre,
diante de uma escola renovada, para a qual o
meu olhar se dirige interrogador e confiante.
Partilhando a condição humana da procura,
também eu sou uma buscadora de sonhos, na
expectativa de que a sua realização, mesmo
não sendo em plenitude, será sempre gratificante.
Uma nova etapa se inicia e o recorrente ciclo
se repete uma vez mais entre o acto criador
de semear e o de colher. Se para o primeiro
convoquei toda a minha energia, saber e coragem, legítimo será rodear-me de esperança e
convicção nas opções efectuadas.
Uma escola, como tudo, é o que dela fizermos
e o percurso inicial será sempre cheio de expectativa, aqui e ali pontilhado de dúvidas,
mas sempre, sempre de mão dada com uma
inabalável confiança naqueles que me rodeiam e com quem estou a partilhar esta caminhada.
Recordo o primeiro dia de aulas em que saboreei todos aqueles contagiantes sorrisos, na
expectativa de que se mantenham e dêem lugar a cidadãos com princípios e valores, pro-

fissionais conscientes e competentes que
continuem a encontrar nas suas vidas lugar
para o sorriso.
A escola que temos e a sua diversidade levam
a uma reflexão profunda sobre os modelos
educativos e conceitos de inclusão aos mais
variados níveis.
“Uma casa é o espírito que nela habita”, diz
Virgílio Ferreira, pois uma escola também o
será e eu atrevo-me a fazer minhas as suas
palavras, lançando a todos o desafio de partilhar esta aventura, de se envolverem na construção desse sopro de energia, de entusiasmo
profissional e humano, sustentado pela confiança mútua e o desejo imenso de contribuir
para uma sociedade mais justa, onde os olhares se cruzem na procura dos mesmos caminhos.
A escola, agora requalificada, permite, não só
à comunidade escolar, mas também à comunidade envolvente, legítimas aspirações na
qualidade da educação e no desenvolvimento
da actividade cultural aberta a todos os que
dela quiserem participar e desfrutar.
Com todo o seu passado de prestígio, a escola
abre-se a uma modernidade inovadora e operante, numa simbiose perfeita entre o passado memorável e a irresistível sedução de um
futuro que já é presente.
Ela viu passar gerações de estudantes, acolheu as suas angústias, partilhou as suas alegrias, ouviu os seus lamentos quando o vento
ou o frio lhes enregelavam o corpo e a alma,
sentiu o calor que emanava do entusiasmo
dos seus professores e funcionários, rendeulhes homenagem, guardou a sua imagem, mas
viu-os, a pouco e pouco, seguir os seus caminhos, assistiu à sua própria mudança e viu desaparecer os velhos quadros e o giz.
As obras de requalificação e modernização
da escola dotaram-na de um conjunto de infra-estruturas fundamentais para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem ao nível do que de melhor se encontra

na Europa, ao mesmo tempo que proporcionaram elevados níveis de conforto e bem-estar. A conjugação do apetrechamento técnico, respeitando os mais recentes padrões de
exigência em termos de qualidade do ar, ruído, temperatura, e dos equipamentos laboratoriais mais modernos com a ergonomia e
estética das soluções encontradas, coloca a
nossa escola num elevado patamar de qualidade. Temos tudo para dar certo: recursos
materiais de topo, recursos humanos experientes e qualificados e uma procura por parte dos alunos que ultrapassa a nossa capacidade de acolhimento. É necessário construir
agora o projecto educativo ajustado às características da escola e do agrupamento. Estou
convicta de que se estribará numa lógica de
inclusão, de respeito pela diferença, pelas necessidades individuais e pelos valores fundamentais da democracia, justiça e equidade,
dando a todos e a cada um verdadeira igualdade de oportunidades de acesso e de sucesso,
combinando tradição e inovação numa oferta
educativa sustentada e diversificada.
A Escola de hoje está sujeita a grandes e rápidas transformações, a grandes e inesperados desafios, mas o maior de todos será sempre a formação e a qualificação das mulheres
e dos homens do futuro. Há que fazê-lo construindo o saber com rigor e excelência, numa
perspectiva de formação integral, num clima

de segurança, onde as pessoas se sintam bem
e contando com os pais e a autarquia como
parceiros para o caminho. É necessário o envolvimento de todos na criação de uma cultura de Escola aberta à cooperação com o meio,
designadamente com parceiros culturais e
empresariais, na construção de projectos
multifacetados que proporcionem o nível de
resposta que a evolução social vai exigindo.
Em suma, uma escola pública de qualidade capaz de formar cidadãos livres, conscientes,
equilibrados, intervenientes, realizados e capazes de responder aos desafios do futuro.
Muitos são os que nos visitam e é com orgulho
que os recebemos e mostramos a nossa escola. Espero que continue como um exemplo de
que vale a pena investir na educação das nossas crianças e jovens, mas também na formação ao longo da vida. Cabe às lideranças rendibilizar as suas potencialidades e mantê-la
como uma referência de sucesso.
Há que perseguir o sonho com inconformismo, ousadia e determinação.
A antiga Escola Rodrigues de Freitas era, indiscutivelmente, uma escola com um grande passado. Acredito que a nova Rodrigues
de Freitas é, sem dúvida, uma escola com um
grande futuro. Parafraseando o nosso patrono, Rodrigues de Freitas,
“Sejamos corajosos e confiemos na razão”

.
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CONSERVATÓRIO
DE MÚSICA DO PORTO:
“Com 90 anos, de passagem para o 3º Ciclo”
António Moreira Jorge
Presidente do Conselho Executivo
do Conservatório de música do Porto

O

Conservatório de Música do Porto comemorou,
ao longo do ano de 2007,
os seus noventa anos de
existência. Foi um ano
marcado por um programa extenso e rico, com o
qual se pretendeu assinalar dignamente esta
efeméride, registando-se grandes momentos
em que a “imagem” e o “valor” do Conservatório saíram dignificados, reunindo ainda a
Comunidade Educativa e muitos dos “amigos”
desta instituição quase centenária, que nos
enche de orgulho.
O ano de 2007 ficou ainda marcado pela decisão do Ministério da Educação de dotar, por
fim, este Conservatório de novas instalações.
Em boa hora a Directora Regional, Margarida Moreira, reconheceu a pertinência deste
problema que já se vinha arrastando há uns
anos. A decisão de mudança através da inclusão do Conservatório no projecto-piloto do
programa de modernização das escolas foi
anunciada no próprio Conservatório, aquando da visita da Ministra da Educação, Maria
de Lurdes Rodrigues. A ministra constatou no
local as más condições em que estávamos a
funcionar e para as quais vínhamos chamando a atenção.
Não sendo, como é sabido, a solução que nós
preferíamos e defendemos na altura própria,
(edifício construído de raiz no terreno das traseiras da Casa da Música), temos vindo desde
então a dar a nossa melhor colaboração com
a DREN e a “Parque Escolar” no acompanhamento do projecto do Arquitecto Manuel Fernandes de Sá, defendendo o “programa” para
as novas instalações por nós apresentado em
2000. Temos a expectativa de que o resultado
final seja efectivamente aquilo que todos desejamos - uma escola com as condições ideais
para o Ensino Especializado da Música e com
todos os equipamentos necessários para a
prossecução do nosso Projecto Educativo,
tornando assim possível alargar e diversificar
a oferta educativa e os regimes de frequência
em benefício daqueles que nos procuram.
Espera-se que a partir de Setembro de 2008, o
Conservatório tenha todas as condições para
iniciar o seu “3º ciclo de vida”.

Depois da fase do Carregal e do Palacete dos
“Pinto Leite” na Rua da Maternidade, em que
temos vindo a funcionar num estado de crescente ruptura e condições bastante precárias, vamos para a “Praça Pedro Nunes” com a
particularidade de irmos partilhar um espaço
com outra escola secundária (Rodrigues de
Freitas), numa relação de próxima vizinhança.
Trata-se de uma solução mista em que, além
de um edifício construído de raiz onde se situam alguns equipamentos de apoio específicos
e indispensáveis a uma escola deste tipo (auditórios, biblioteca, livraria, sala de orquestra,
“piano bar” e salas para o 1º ciclo, que permitem um desejado alargamento da oferta), o
Conservatório vai ainda ocupar a ala poente
do edifício do antigo “D. Manuel II” e partilhar
alguns serviços comuns às duas escolas.
Iremos pugnar para que esta solução de partilha de alguns espaços jamais possa constituir-se como obstáculo a que o Conservatório
de Música do Porto se mantenha como uma
“escola” independente, conforme garantia
dada pela Directora Regional e pela Ministra
da Educação, com a identidade própria que
lhe advém do seu Projecto Educativo e da sua
Missão, enquanto escola pública do Ensino
Artístico Especializado da Música, ao serviço
de uma vasta região.
Com a resolução do problema das instalações,
esperamos também ver brevemente resolvidos os problemas da situação profissional
dos nossos docentes, os quadros de escola, a
necessária harmonização dos currículos e revisão dos programas, a actualização e harmonização da legislação para este tipo de ensino,
no nível básico e secundário, assim como da
sua articulação com o ensino superior.
Entramos num período de mudança, com
novas instalações, com um projecto de
reorganização para implementar, numa
fase em que somos desafiados a dar passos
seguros a caminho de uma maior autonomia,
apoiada no nosso Projecto Educativo
e sustentada pela avaliação, não só como
processo de responsabilização e “prestação
de contas”, mas principalmente como
processo de melhoria.
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Lembrando a metáfora do “espelho”, usada
por Miguel Ángel Santos Guerra para representar a avaliação qualitativa das escolas, somos desafiados a “olhar-nos ao espelho” sem
complexos.
Em jeito de testemunho final, devo registar
com agrado a forma como o processo foi desenvolvido e conduzido pela “Parque Escolar”,

quer pelo Eng. Sintra Nunes como pelo Eng.
Luís Martins e restante equipa, transmitindonos desde a primeira hora uma imagem de
grande profissionalismo e rigor, promovendo
o envolvimento directo do Conservatório no
acompanhamento do estudo, do projecto e da
obra, através de uma relação de proximidade,
de cumplicidade e de responsabilização, a que

tentámos corresponder da melhor forma.
Congratulamo-nos pela escolha do Arquitecto Manuel Fernandes de Sá, desde logo uma
garantia de sucesso do projecto. É de registar a forma simpática e atenta como ele e a
sua equipa (Arq. Mário Trindade e Arq.ª Rita
Cortesão) nos foram auscultando ao longo do
processo, assim como a sensibilidade que de-
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monstraram possuir para a questão do ensino das artes e da música em particular, com a
curiosidade de dois deles serem formados em
música, com o curso de piano (Manuel Fernandes de Sá e Rita Cortesão).
Numa altura de sentimentos contraditórios,
em que ao mesmo tempo que aumenta a ânsia e o entusiasmo de mudar para o “Conser-

vatório novo” se começa a sentir uma certa
nostalgia por este velho e acolhedor palacete
(Pinto Leite) onde, mesmo com muitos constrangimentos vivemos muito das nossas vidas, queria deixar uma palavra de agradecimento e reconhecimento para a Direcção da
Associação de pais e Encarregados de Educação do Conservatório de Música do Porto,

ao Presidente do Conselho Pedagógico e ao
Presidente da Assembleia de Escola que sempre nos acompanharam, assim como a todos
os professores e demais elementos da comunidade escolar, não esquecendo a associação
de estudantes que de uma ou de outra forma
colaboraram com o Conselho Executivo ao
longo este processo

.

14 | R E N O V A R

O desafio
da modernização
Manuel Fernandes de Sá
Arquitecto

A INTERVENÇÃO
NO LICEU RODRIGUES DE FREITAS
O antigo Liceu Rodrigues de Freitas, foi desenhado pelo Arq. Marques da Silva
e a sua construção foi iniciada em 1927. Tem uma organização simétrica e a sua
implantação adapta-se cuidadosamente às características topográficas do terreno.
Funcionalmente, reflecte um longo e continuado processo de adaptação
às alterações curriculares e métodos formativos ensaiados ao longo do tempo.
FICHA DE PROJECTO E DE OBRA
Projecto de Arquitectura
Manuel Fernandes de Sá
Projecto de Estabilidade
ENCIL - Projectos e Estudos de Engenharia Civil, Lda.
Projecto de Instalações Hidráulicas
JCT, Consultores de Engenharia, Lda.
Projecto de Instalações de Gás
Rodrigues Gomes & Associados,
Consultores de Engenharia S.A.
Projecto de Instalações Eléctricas e de Telecomunicações
Rodrigues Gomes & Associados,
Consultores de Engenharia S.A.
Projecto de Sistemas de Segurança
Rodrigues Gomes & Associados,
Consultores de Engenharia S.A.
Projecto de Instalações de AVAC
Rodrigues Gomes & Associados,
Consultores de Engenharia S.A.
Verificação do RSECE / Certificação Energética
Rodrigues Gomes & Associados,
Consultores de Engenharia S.A.
Projecto de Condicionamento Acústico
InAcoustics - Engenharia Acústica,
Vibrações e Ambiente, Lda
Arquitectura Paisagista
Manuel Fernandes de Sá
Gestão e Fiscalização
IPERPLANO – Gestão, Planeamento
e Fiscalização de Obras, Lda.,
Empreiteiro Geral
Teixeira Duarte, Engenharia e Construções S.A.

O projecto de modernização deste antigo
liceu pretendeu criar condições para que
o edifício se adeqúe às novas exigências
espaço-funcionais de um modelo educativo
contemporâneo o que implicou reforçar alguns equipamentos e instalações, adaptar
espaços para novas actividades, introduzir
melhoramentos nos níveis do conforto ambiental hoje exigido e reparar deficiências
provocadas pelo cansaço dos materiais ou
sua desadequação a essas novas exigências.
Pretendeu ainda abrir a escola para a cidade
reforçando a sua integração urbana e proporcionando um relacionamento mais rico
com a comunidade.
Tendo sido concebido e construído no 1º quartel do século passado, quando os hábitos de
vida, relações sociais e métodos educativos
eram muito diferentes dos actuais, tornouse necessário reforçar alguns equipamentos
e instalações, adaptar espaços para novas
actividades, introduzir melhoramentos nos
níveis de conforto ambiental actualmente
exigidos e reparar algumas deficiências provocadas pelo cansaço dos materiais ou sua
desadequação a essas novas exigências.
Ainda assim, é de salientar que apesar da robustez geral da estrutura construtiva capaz
de suportar a necessária adequação e modernização, a composição arquitectónica do
edifício e a sua organização funcional traduziam uma rigidez formal que seria, à partida,
fundamental ultrapassar. Refira-se em particular a presença de elementos cuja modernização exigia uma profunda ponderação tendo em vista um correcto equilíbrio entre as
exigências dos regulamentos, os resultados
esperados e os custos envolvidos. Acresce
que o edifício está sob servidão patrimonial,
englobado no conjunto da obra de Marques
da Silva classificado pelo IGESPAR, o que tornava ainda mais delicada a actuação sobre as
suas características arquitectónicas.

Apesar destas dificuldades, considerou-se
que o edifício do antigo liceu Rodrigues de
Freitas possuía um evidente potencial de
modernização, pela sua localização estratégica na cidade do Porto e ainda pela sua
envolvente de estabelecimentos de ensino
e formação, garantindo uma grande animação do espaço público e um inquestionável
potencial de renovação. O reduzido número
de alunos que o frequentavam provocara
o esvaziamento de muitos espaços, o que
permitia quer albergar áreas vocacionadas
aos novos usos pretendidos (aprendizagem
informal, convívio e trabalho em grupo de
docentes e estudantes, novas tecnologias,
espaços de uso e intercâmbio com a comunidade, etc.), quer instalar outros tipos de
ensino que se encontram deficientemente
alojados, como é o caso do Conservatório de
Música do Porto.
A escola básica e secundária ficará instalada
na ala Nascente do edifício, ocupando, ainda, uma parte dos corpos Norte e Central. O
Conservatório ocupará a ala Poente do edifício sendo, ainda, necessário construir outros espaços cujas exigências funcionais não
é possível resolver no edifício existente. O
corpo central será comum às 2 instituições e
albergará laboratórios, ginásios, espaços de
aprendizagem informal, etc.
Foram ainda criados espaços que podem ser
utilizados pela comunidade o que proporciona um enriquecimento e aprofundamento
das relações da Escola com a cidade. Contribui, ainda, para a rentabilização económica
e social de alguns equipamentos como por
exemplo as áreas desportivas, cantina, biblioteca, auditórios e sala polivalente. Estas
instalações podem funcionar com uma certa
autonomia em relação aos espaços de educação mais formal e possibilitar a sua utilização fora das horas normais de funcionamento das aulas.
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RESENHA HISTÓRICA:
o arquitecto José Marques da Silva
Filho do marmorista Bernardo Marques da Silva, de quem herdou a arte de trabalhar a pedra, José Marques da Silva nasceu na cidade
do Porto em 1869, tendo frequentado a instrução primária e os estudos secundários no
liceu da Ordem da Trindade. Marques da Silva
prepara a sua entrada na Academia Portuense
de Belas Artes, matriculando-se no curso de
Arquitectura Civil em 1882. É aí que terá como
professor, entre outros, o escultor Soares dos
Reis que no ano anterior tinha ganho o Grande
Prémio da Exposição Internacional de Madrid
com “O Desterrado”.
Em 1889 parte para Paris, a expensas próprias, por ter sido preterido em favor de Adães
Bermudes nas provas oficiais para bolseiro do
Estado no estrangeiro.
Depois de fazer um estágio preparatório no

atelier de Peigney, Marques da Silva é admitido na École de Beaux-Arts em Agosto de 1890,
onde iria ter como mestres alguns dos mais
célebres professores da época, como Laloux
e Guillaume.
Ainda estudando em Paris, participa, com o
escultor Teixeira Lopes, nos concursos para
os monumentos a Afonso de Albuquerque e ao
Infante D. Henrique, tendo em ambos obtido o
3º prémio.
Em 1895 inscreve-se no concurso para obtenção do diploma de arquitecto, onde desenvolve um projecto para uma gare central de caminhos-de-ferro destinada a ser construída na
cidade do Porto. Terminou os seus estudos em
Dezembro de 1896, regressando, de seguida, à
sua terra natal.
No Porto desenvolve uma vasta e intensa actividade profissional que marcou decisivamente
a imagem da cidade, tendo sido autor de muitos dos mais notáveis edifícios e monumentos

que ainda hoje constituem referência da sua
urbanidade (Gare de S. Bento, Teatro S. João,
Monumento à Guerra Peninsular, Armazéns
Nascimento – Loja Fnac, a Casa de Serralves,
etc.).
Também no ensino se notabilizou Marques da
Silva, tendo, ingressado como professor na
Academia Portuense de Belas-Artes (Escola
Superior de Belas Artes, mais tarde), após ser
proposto para académico de mérito artístico
no seguimento da medalha de Prata que recebera na Exposição de Paris de 1900. Em 1913
é eleito, por aclamação, director da referida
Academia, tendo-se aposentado, por limite de
idade, em 1939.
A primeira escolha para o efeito recaiu em terrenos junto do quartel da infantaria na actual Rua D. Manuel II, para os quais Marques da
Silva projectou um edifício ajustado às suas
concepções didácticas “parisienses”.
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A CONSTRUÇÃO DO LICEU
RODRIGUES DE FREITAS
Em 1906, a cidade do Porto foi dividida em duas
zonas escolares que correspondiam a uma
nova divisão administrativa, cabendo a cada
uma o seu liceu central – o Alexandre Herculano para a 1ª zona (oriental) e o Rodrigues de
Freitas para a 2ª zona (ocidental).
Entretanto é implantada a República e o deputado portuense às Constituintes, Dr. Ângelo Vaz, que era médico escolar, apresenta no
Parlamento o projecto de construção de dois
edifícios de raiz para a instalação dos dois liceus da cidade “como satisfação moral que lhe
era devida por ter sido sempre desprezado e
perseguido pela Monarquia”.
Foi dada prioridade à construção do Liceu Alexandre Herculano que estava, à data muito
mal instalado em quatro prédios diferentes.

A instalação do liceu Rodrigues de Freitas foi
sendo sucessivamente adiada, tendo sido só no
Consulado Sidonista que foi aberto concurso
entre arquitectos nacionais para a elaboração
do respectivo projecto. Este concurso constava
de duas provas, consistindo a primeira na apresentação de um ante-projecto, e a segunda na
elaboração do projecto pelos autores com melhor classificação na primeira fase.
O concurso foi ganho por Marques da Silva que
estudou diversas implantações para o edifício,
sempre respeitando a direcção Norte/Sul.
No projecto divulgado em 1919, Marques da
Silva retoma a composição tripartida do edifício principal que já tinha utilizado no liceu
Alexandre Herculano, colocando os laboratórios em dois corpos independentes ligados por
galerias abertas, perdendo, no entanto, o jogo
de saliências e reentrâncias da fachada que
neste caso se implantava junto à via pública.

Porém, é só no período da Ditadura Nacional
que se empreenderá a elaboração de um novo
projecto destinado aos terrenos do extinto
Priorado de Cedofeita, cujas obras se iniciaram em 1927.
O novo projecto é uma reformulação profunda
do que fora apresentado em 1919, aproximando-se do modelo do Alexandre Herculano, com
a eliminação das galerias abertas na fachada e
de alguns corpos do alçado. O projecto impõe
uma hierarquização dos componentes, com
o corpo central sobreelevado e rasgamentos
na vertical, com platibandas decoradas com
estilizações de folhas de loureiro, inscritas em
consolas alongadas e relevo.
A composição é feita em simetria, com um
eixo ordenador que se inicia no portal principal, rematado em volta redonda, e que se inscreve num espaço rectangular bem marcado
pela profusa decoração vegetalista. Este eixo
prolonga-se para o vestíbulo, de onde arranca
a escada que dá acesso ao Salão Nobre, com
uma varanda para onde abrem três grandes
portas rectangulares de sacada. Estas grandes aberturas repetem-se no piso superior,
mas agora rematando com um arco de volta
inteira.
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Denunciam-se na fachada os principais eixos
de composição em planta, com o eixo central
assinalando o corpo administrativo, o Salão
Nobre e o Museu, e os outros quatro eixos estão referenciados pelos corredores para onde
abrem as salas de aula que repetem a tipologia
já experimentada no Alexandre Herculano.
As quatro alas estão separadas por um pátio
ajardinado central e dois laterais, que estão
envolvidos pelas salas de aula, passagens cobertas e circulações.
As alas laterais, orientadas a Nascente/Poente, entestam a Sul com o conjunto dos ginásios, piscina, vestiários e cantina, com o grande ginásio avançando sobre o eixo do recreio.
Nos dois extremos das alas laterais estão instaladas as escadas que estabelecem as ligações aos pisos superiores e ao piso da cave. O
desenho muito cuidado das guardas em ferro
destas escadas de madeira, denotam já a influência crescente da linguagem art-déco na
obra de Marques da Silva.
É no desenho dos acessórios e ornatos arquitectónicos que é mais evidente o cruzamento
das fontes de inspiração, afastando-se das
tipologias fixadas na experiência parisiense
e introduzindo as novidades descobertas na
visita à Alemanha, numa discreta mestiçagem
de cânones decorativos com a introdução de
elementos art-déco na decoração dos vãos do
andar superior, representando formas estilizadas de vasos mesclados com arcos, que se
repetem nas cornijas dos pavilhões que flanqueiam a fachada.
Os azulejos, os pilares da vedação exterior,
os gradeamentos e os portões de ferro têm a
mesma génese decorativa que se foi impondo na obra de Marques da Silva, sobretudo a
partir de 1925, depois da Exposição de Paris, e
fruto da influência ainda de uma nova geração
de arquitectos que colaboraram no seu atelier,
como Manuel Marques, Amoroso Lopes, Homero Ferreira Dias ou David Moreira da Silva.
A construção do edifício projectado por Marques da Silva decorre entre 1927 e 1933, ano
em que foi inaugurado sob a designação de Liceu D. Manuel II, embora algumas obras se tenham prolongado até 1939, altura em que foi
entregue ao Ministério da Educação.
Posteriormente, entre 1956 e 1958, a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais procedeu à ampliação e remodelação de
alguns espaços do edifício, segundo um projecto do arquitecto Fernandes de Sá. Foi então construído um novo piso de salas de aula
na ala poente e adaptado o Salão de Festas a
auditório, sobre o qual foi instalado um novo
ginásio. O Salão Nobre foi transformado em
Biblioteca, tendo-se também remodelado a
piscina e alguns outros espaços, como o átrio
da entrada principal.
Com o crescimento da população escolar, que
chegou a atingir mais de 6.000 alunos para
umas instalações que tinham sido programadas inicialmente para apenas 1.500, houve ne-

cessidade, nos anos 70 e 80 do século XX, de
adaptar todos os espaços disponíveis a salas
de aula, além da construção de três pavilhões
pré-fabricados que ocupavam grande parte
dos espaços de recreio.

INSERÇÃO URBANA
O antigo Liceu Rodrigues de Freitas, actual escola básica e secundária, ocupa uma posição
estratégica na cidade, porque se localiza na
área de articulação entre as duas principais
centralidades do Porto. Por um lado, a “cidade
velha”, que se prolonga até Cedofeita, e, por
outro, a Boavista, que se desenvolve fortemente nos anos 80 e se estende até à Carvalhosa.
Esta localização, a dimensão do edifício e,
ainda, a sua proximidade com importantes
marcos históricos, como a igreja românica de
Cedofeita, conferem-lhe um grande protagonismo urbano. Acresce, ainda, a concentração
de equipamentos existentes na área, com
particular relevância para os vocacionados
para o ensino. Localizam-se nas imediações
as escolas secundárias Carolina Michaëllis
(antigo liceu), Infante D. Henrique (antiga escola industrial), e Gomes Teixeira, a Faculdade
de Farmácia, a escola do 1º ciclo da Torrinha
e o externato Lúmen, que, em conjunto, concentram um elevado número de jovens, o que,
só por si, constitui um potencial de animação
urbana a valorizar.
Também o espaço público envolvente destas
escolas possui uma dimensão e características que convidam à sua modernização e adaptação às dinâmicas observadas, através de
iniciativas que promovam a sua requalificação
urbana.
O Plano Director Municipal do Porto propõe a
criação de um Sistema de Espaços Colectivos
que contribua para uma nova estruturação do
espaço urbano.
Este conceito projecta-se no terreno através
de caminhos de fruição colectiva que são definidos pela interacção entre equipamentos, espaços verdes e áreas apropriáveis pelo peão.
Um dos caminhos preconizados pelo PDM
pretende melhorar as condições de usufruto
cívico desta zona, na medida em que propõe
a requalificação do espaço público que liga a
escola secundária Carolina Michaëllis ao Rodrigues de Freitas. Esta iniciativa implicará o
condicionamento do trânsito automóvel e a
beneficiação da Praça Pedro Nunes e da área
envolvente da igreja de Cedofeita. Esta proposta prolonga-se ao longo da rua do Instituto
de Cegos de S. Miguel até à rua da Torrinha, a
partir da qual é possível estabelecer uma ligação pedonal com o jardim da Maternidade
Júlio Dinis.
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ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL
E CONSTRUTIVA
O edifício do antigo Liceu Rodrigues de Freitas reflectia, na sua distribuição funcional e
até no estado de conservação das suas partes
constituintes, as dificuldades de adaptação às
numerosas alterações curriculares e métodos
formativos que têm sido tentados no nosso
sistema de ensino. Por outro lado, essas instalações estavam muito subaproveitadas, ilustrando a contínua diminuição do contingente
escolar que se tem verificado desde a década
de 90.
A falta de uma manutenção regular e a forma
errática de utilização dos espaços transmitia
a quem neles circulava ou permanecia uma
sensação de desconforto e de rejeição.
Depois da recolha dos desenhos do projecto
original de Marques da Silva e das intervenções das décadas de 50 e 60 da autoria de
Fernandes de Sá, foram realizadas visitas minuciosas a todos os espaços do edifício e aferidas algumas das dimensões dos desenhos originais. Foi elaborado um levantamento geral
do edifício e recinto escolar, permitindo obter
uma base de trabalho bastante aproximada
da realidade e possibilitando a elaboração de
uma proposta de racionalização e modernização dos espaços existentes e de expansão da
área edificada.
Em paralelo, o Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto analisou pormenorizadamente os sistemas construtivos utilizados na sua edificação,
o seu desempenho e estado de conservação,
determinando os procedimentos mais adequados para a superação das anomalias detectadas e para o cumprimento das exigências dos
modernos regulamentos de conforto térmico
e acústico, de estanquicidade de humidade e
de acessibilidade de deficientes.
O edifício, com cerca de 17.400 m2 de área coberta, implantados num terreno com cerca de
28.000 m2, organizava-se em seis níveis de pavimento com a seguinte utilização genérica:

Piso 0

Piso -3

Piso -2

Piso -1

Piso 1

Piso 2

Piso 3

Piso -2 Com cerca de 1.800 m2 de pavimento
este piso situa-se ao longo da fachada Sul e
parte da ala Poente. Estava ocupado por espaços de utilização complementar ao ensino
curricular com grande aptidão para serem
abertos à comunidade devido à sua relativa
autonomia de funcionamento e acesso: piscina (que se encontra inoperativa por avaria dos
equipamentos) e respectivos balneários, cantina e espaços de apoio e área mais próxima do
palco do anfiteatro. Este anfiteatro é fruto da
intervenção dos anos 50/60, e ocupa o lugar
da antiga sala polivalente.

Piso 0 Com cerca de 5.500 m2 funcionava como
piso da entrada principal, ocupando o corpo
Norte, as alas Nascente e Poente e a área central que circunda os pátios ajardinados. A Sul,
localizava-se o grande ginásio, posicionado
sobre o anfiteatro.
Junto à entrada, situavam-se o vestíbulo, a recepção, os serviços administrativos e os gabinetes da direcção. Envolvendo o pátio central,
localizavam-se os laboratórios, alguns em anfiteatro. As alas Nascente e Poente continham
salas de aula normais, rematadas no topo Sul
por grandes salas de desenho.

Piso -1 Com cerca de 6.000 m2 continha no
corpo Sul o anfiteatro, a galeria da piscina,
dois ginásios e duas alas de salas de aula nos
perímetros Nascente e Poente, sendo os corpos situados mais a Norte constituídos por
caves mal iluminadas e ventiladas, utilizadas
como arrecadações e arquivos.
O corpo central, que se situa ao mesmo nível
que os grandes pátios/recreio, estava ocupado por oficinas e salas de formação profissional, muito subaproveitadas, dispondo ainda de
dois balneários/sanitários.
O corpo central estava ligado ao anfiteatro
por um coberto em betão armado, também
construído nos anos 60, e que servia de abrigo
aos alunos.

Piso 1 Com cerca de 3.000 m2, continha no
corpo Norte o antigo Salão Nobre, adaptado a
Museu e salas destinadas a actividades lectivas específicas. A ala Nascente continha sete
salas de aula sendo rematada por uma sala de
desenho.

Piso 3 Com cerca de 400 m2 funciona como
piso de remate da fachada. Continha a galeria
sobre a Biblioteca, um arquivo e o depósito de
água. Na cobertura do corpo central existia
um posto meteorológico.
No pátio de recreio encontravam-se três pavilhões pré-fabricados, em madeira, em muito
mau estado e sem utilização.
No exterior, junto à ala Poente, existiam mais
dois pavilhões abarracados, servindo um para
algumas instalações da DREN e o outro de
pavilhão polidesportivo, cuja inserção no terreno, estado de conservação e aspecto em
nada contribuiam para dignificar o conjunto
escolar.
A Sul num espaço asfaltado de considerável dimensão, localizavam alguns campos de jogos
e que, na sua relação com o edifício principal,
estabeleciam uma bancada para assistência
aos eventos desportivos.
Do ponto de vista funcional verificava-se uma
carência de espaços específicos para novas
exigências de aprendizagem e uma ausência
de áreas destinadas a actividades complementares (estudo em grupo, apoio pedagógico, convívio ou recolhimento). Também os
espaços vocacionados para uma eficaz articulação com a comunidade se encontravam deficientemente organizados e pouco apelativos.
Realça-se ainda a falta de qualidade dos espaços exteriores: agressivos, áridos e totalmente impermeáveis.

Piso 2 Com cerca de 1.000 m2, continha no
corpo Norte a Biblioteca, instalada com a intervenção dos anos 60, e respectivos espaços
de apoio. De um lado e de outro, nos extremos
da fachada principal, situavam-se as antigas
residência do reitor e dos chefes do pessoal
administrativo e auxiliar, reconvertidas em
instalações da DREN e Centro de formação de
professores respectivamente.
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O PROGRAMA INTERVENÇÃO
O programa para a intervenção estabelecia os seguintes objectivos:

· Renovação e modernização do edifício existente, respeitando as suas características
arquitectónicas e tipológicas, introduzindo
as infra-estruturas, equipamentos e dispositivos que optimizem as condições de habitabilidade e de conforto ambiental e estético;
· Permanência do ensino secundário e básico,
alargado ao 2º ciclo, com todas as suas valências actuais, racionalizando a distribuição dos espaços lectivos e introduzindo as
áreas necessárias à sua compatibilização
com os novos conteúdos curriculares;

· Reorganização dos espaços vocacionados
para partilha e intercâmbio com a comunidade, possibilitando a sua utilização autónoma e acesso independente;
· Construção de um novo pavilhão gimnodesportivo polivalente, dotado de todos os requisitos regulamentares para competições
oficiais;
· Reorganização e tratamento dos espaços
exteriores e de envolvência do edifício, promovendo a sua atractividade, segurança e
conforto de utilização.

· Instalação do Conservatório de Música do
Porto, com autonomia de funcionamento
em relação á escola secundária e básica, embora podendo compartilhar alguns espaços,
e construção de novos edifícios, articulados
com o existente, destinados a usos especiais que não seja possível ou aconselhável
instalar nos espaços existentes (auditórios,
salas para grupos instrumentais ou corais,
salas para o 1º ciclo do ensino integrado, por
exemplo);

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
Os programas de intervenção global foram
discutidos e acordados com os Conselhos
Executivos das duas escolas envolvidas (Rodrigues de Freitas e Conservatório), tendo em
consideração os curricula e as especificidades
de cada uma e os condicionalismos existentes,
de forma a salvaguardar a autonomia de cada
instituição e dar uma resposta adequada aos
seus projectos educativos.
A adequação do edifício e respectivo recinto
ao vasto programa funcional preconizado e as
exigências decorrentes das novas tecnologias
de aprendizagem e dos novos requisitos de
conforto e segurança impostos por recente
legislação, obrigaram a uma análise minuciosa
dos sistemas construtivos utilizados no edifício e das alternativas técnicas e orçamentais
que possibilitassem a sua modernização. Essas alternativas referem-se a aspectos relacionados com a climatização e ventilação dos
espaços, correcção de níveis de ruído, impermeabilização contra infiltração de humidades
e segurança estrutural das partes mais vulneráveis do edifício (coberturas, caixilharia, pavimentos e guarnições de madeira, etc.).

Para a instalação de um programa com estas
dimensões e exigências, foi necessário proceder à racionalização e aproveitamento de
todos os espaços disponíveis, dotando-os de
condições de habitabilidade. Nomeadamente,
foram desaterrados os dois pátios laterais
ajardinados, de forma a ventilar e iluminar alguns dos compartimentos em cave.
Do mesmo modo, reformularam-se e substituíram-se as instalações hidráulicas, de electricidade e de comunicações e transmissão de
dados, com traçados de grande racionalidade
de modo a evitar, sempre que possível, a abertura de roços e a facilitar a sua instalação e
manutenção.
A reorganização das funções dos espaços
construídos implicou a necessidade de demolição de algumas paredes e a abertura ou alargamento de vãos. A especial atenção dada à
facilitação de acesso a deficientes motores a
todas as instalações implicou a colocação de
elevadores estrategicamente situados.
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O edifício do antigo liceu Rodrigues de Freitas no Porto
foi um dos edifícios seleccionados para a fase-piloto
do programa, associando às valências de ensino básico
e secundário o conservatório de música do Porto.
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A REINSTALAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA
E SECUNDÁRIA RODRIGUES
DE FREITAS
A escola básica e secundária Rodrigues de
Freitas ficou instalada na ala Nascente do
edifício e em grande parte dos corpos Norte
e central. A nível do piso da entrada, no corpo
que está de frente para a praça Pedro Nunes,
ficou localizada a direcção da escola e os espaços de atendimento de alunos e encarregados
de educação.
Nos compartimentos que envolvem pátio central ficaram instalados os diversos laboratórios e as salas de informática (TIC). No corpo
que forma a ala Nascente, permaneceram as
salas de aula. No piso -1, as salas que envolvem
o pátio, foram destinadas a actividades formativas específicas (EVT, fotografia, serigrafia, etc.), mantendo-se as salas de aula existentes ao longo da ala Nascente. Também se
mantiveram os arquivos e salas técnicas que
se encontram localizadas no corpo central,
por baixo da entrada principal.
No piso 1 ficaram as restantes salas de aula,
a sala polivalente/museu e outras salas de
formação e apoio aos alunos, mantendo-se a
grande sala de desenho no topo Sul.
Finalmente, no piso 2, manteve-se a Biblioteca
e, nos espaços da antiga residência do reitor,
foram instalados os gabinetes para os professores e salas de reunião de grupos.

A INSTALAÇÃO
DO CONSERVATÓRIO
DE MÚSICA DO PORTO
As novas instalações do Conservatório ocupam a ala Poente do edifício do liceu, tendo
sido ainda necessário construir alguns espaços cujas exigências em área e em condições ambientais não foi possível resolver no
edifício existente. Considerou-se que esses
novos espaços, que alojam o auditório principal, salas para ensaio de grupo e pequenos
recitais instrumentais ou vocais, clube de jazz
e biblioteca especializada, deveriam possuir
uma identidade própria, assinalando um novo
ciclo na vida do Conservatório. São facilmente
acessíveis do exterior e funcionalmente autonomizáveis.
Neste conjunto de novas instalações, está
incluída uma escola do 1º ciclo do ensino integrado vocacionado para a música.
No edifício existente ficaram instaladas as salas de aula do 2º e 3º ciclos do ensino integrado,
bem como um conjunto de salas de dimensão
variável preparadas para a aprendizagem ou
ensaio dos diversos instrumentos musicais.
Com entrada independente a partir da praça
Pedro Nunes e ocupando parte do corpo central, fica instalada a área administrativa, a sala
dos professores e as áreas de atendimento de
alunos e encarregados de educação.

ÁREAS ABERTAS
À COMUNIDADE
Um dos aspectos mais interessantes e inovadores do programa refere-se à criação e autonomização de espaços que possam ser partilhados com a sociedade civil, proporcionando
um enriquecimento e aprofundamento das
relações da escola com a comunidade e, também, rentabilizando económica e socialmente
alguns equipamentos que, geralmente, têm
uma utilização diminuta ou esporádica como,
por exemplo, os ginásios e campos desportivos, as cafetarias e cantina, as bibliotecas, os
auditórios e salas polivalentes.
Estas instalações podem funcionar com uma
certa autonomia em relação aos espaços de
educação mais formal e possibilitar a sua utilização fora das horas de normal funcionamento das aulas. No caso da escola básica e secundária, essa separação é relativamente fácil
de fazer porque a maioria desses espaços se
situa no extremo Sul do edifício, com possibilidade de acesso independente através da rua
do Instituto de Cegos S. Miguel. Os espaços de
utilização partilhada podem estender-se até
ao corpo central onde se situam as salas de
convívio e aprendizagem informal, servidas
por uma cafetaria que pode ser prolongada
com esplanadas sobre o pátio de recreio. A
grande sala polivalente, que substitui o antigo
auditório, também se abre para esse pátio, potenciando a sua utilização pelos mais variados
eventos, sem interferir com as actividades escolares.

ESPAÇOS EXTERIORES
Um cuidado especial foi posto no tratamento dos espaços livres. O seu tratamento paisagístico proporciona melhores condições
de conforto térmico e acústico ao interior do
edifício, permitindo ainda uma considerável
melhoria da qualidade ambiental e estética do
complexo escolar, tornando-o mais agradável
e acolhedor. Neste sentido, foram usados revestimentos do solo com produtos naturais e
criadas áreas ajardinadas e arborizadas.
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SALA DA MEMÓRIA
E DO CONHECIMENTO:
um novo conceito
para os museus de escola
Paulo Trincão

Desde a sua origem que os museus pedagógicos escolares preocupavam-se
fundamentalmente com as necessidades operacionais de materiais
e equipamentos para o ensino. A acumulação de património sucedia
com uma lógica enciclopédica. A estas preocupações veio juntar-se
uma outra (não partilhada igualmente por todas as escolas),
a preservação dos patrimónios artísticos, e mobiliário escolar.

Por estas razões, muitos estabelecimentos
de ensino constituíram em várias fases da
sua história, núcleos museológicos, formais
ou informais. As colecções mais representadas são constituídas por materiais zoológicos e geológicos (animais embalsamados ou
conservados em formol, minerais, rochas e
fósseis etc.) materiais didácticos e pedagógico em desuso (aparelhos para experiências
de física, química e geografia, quadros parietais, etc.) e instrumentos científicos (microscópios antigos, etc.). Outros elementos
que em diferentes momentos foram reconhecidos com identitários, são normalmente guardados nestes espaços museológicos
(pinturas, cerâmicas, têxteis, mapas, esculturas, elementos de mobiliário e fotografias,
trabalhos de alunos, troféus, etc.).
Raramente, estes materiais tem qualquer
utilização pedagógica, embora pontualmente funcionem como elementos decorativos
de corredores ou átrios.
Em função desta realidade desenvolveu-se
um modelo, físico, orgânico que procura definir um novo programa funcional e de ocupação dos antigos espaços museológicos das
Escolas, a que se chamou “Espaços da Memória e do Conhecimento”.
O modelo ensaiado na Escola Rodrigues de
Freitas no Porto constitui uma experiência
piloto. Este modelo, foi aperfeiçoado em interacção com os professores da escola. A
ideia central baseia-se na definição de dois
anéis estruturais concêntricos denominados, anel do conhecimento (exterior) e anel
da memória (interior). Para atingir o anel do
Conhecimento será necessário passar previamente pelo anel da Memória.
Estes dois anéis estruturam espaços funcionais independentes criando áreas com
funcionalidades perfeitamente distintas.
Procurou-se criar condições que permitam
ocupação simultânea, por vários grupos de
trabalho.

O Anel externo, anel da memória, é formado
por armários vitrina onde serão expostos
objectos seleccionados do espólio. Essas
vitrinas terão uma descontinuidade que funcionará como acesso à parte interior. A sua
organização estrutural cria interiormente
um espaço semi privado.
O sistema de prateleiras e legendagem, facilmente substituíveis, visa permitir uma fácil
alteração da organização dos espólios a expor. Nesta área, estão incluídas duas bancadas/mesas de apoio onde se pode evidenciar
determinada peça, consoante a vontade do
professor/utilizador. Este anel é alimentado regularmente pelo espólio museológico
guardado numa reserva exterior à sala de
exposição, permitindo assim rodar as peças
a expor.
O Anel interno, anel do conhecimento, é criado pelas costas das vitrinas que formam uma
parede lisa, preparada para receber exposições. Possuem igualmente equipamentos
audiovisuais e multimédia. Esta área está
preparada para ter lugares sentados móveis
com capacidade para cerca de 30 pessoas
(com cadeiras facilmente transportáveis). O
pavimento está coberto com tapetes que poderão ser utilizados para os alunos se sentarem no chão, aumentando a informalidade.
Este espaço é destinado a, zona de exposições, debates, apresentação de trabalhos,
visualização de audiovisuais, etc.
Uma série de painéis com ilustrações científicas antigas decoram as paredes envolventes, reforçando o sentido histórico e museológico.
Este modelo é facilmente reproduzível em
escolas que ainda mantenham um núcleo
museológico organizado. Permite não só a
reutilização dos espaços museológicos como
estimular a construção de exposições e narrativas interdisciplinares a partir dos espólios existentes e agora evidenciados

.
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O Plano
de modernização
do Liceu Rodrigues de Freitas
Ana Tostões

A intervenção no parque escolar nacional é uma grande operação nacional apostada em
qualificar o conjunto de escolas secundárias melhorando-o e adaptando-o às novas realidades.
Integrada nesta operação, a obra de reabilitação, reconversão e adequação
do Liceu Rodrigues de Freitas no Porto conduzida pela equipa do arquitecto e urbanista
Manuel Fernades de Sá no quadro do Parque Escolar ultrapassa em muito a mera necessidade
de manutenção do edifício ou mesmo de reabilitação da construção e do espaço escolar.

De facto, o projecto de modernização da Escola Rodrigues de Freitas assenta num triplo
desafio. Primeiro porque aposta na adaptação e transformação da escola para responder às necessidades e interpretações de
hoje, o que significa adequar o espaço escolar à realidade do futuro e nessa medida, potenciar a utilização de áreas desafectadas
acrescentando-se um novo uso com a instalação do Conservatório de Música do Porto.
Depois, porque intervir na obra do arquitecto José Marques da Silva (1869-1947) constitui um desafio singular que implica entender
a regra e o espírito do projecto original dos
anos 20 para que, usando uma sábia competência para edificar (Choay, 1992), promover
e potenciar a re-utilização dos espaços, descobrindo novas regras, novas organizações
espaciais, revelando materiais, propondo
outros, re-pensando detalhes, sem colocar
em causa o carácter do edifício.

Finalmente, porque a uma intervenção que
coloca questões tão estimulantes como conjugar o programa de uma escola secundária
com o ensino integrado da música, ou como
intervir numa das mais emblemáticas escolas republicanas onde o desenvolvimento da
tipologia escolar atingiu um lugar de referência, se acrescenta uma estratégia projectual, deliberada pela vontade e conformada pela busca de racionalidade, de intervir
também ao nível da comunidade. De actuar
ao nível da organização colectiva da cidade,
promovendo uma prática educativa baseada
nos valores da cidadania, a partir de uma localização chave da cidade do Porto.
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Fazer escola, para além de pressupor adequar o espaços a funções lectivas, implica reflectir a conformação de um espaço educativo em si próprio. Se se considerar o edifício
escolar como o imediato prolongamento do
espaço de habitar, facilmente se compreende que se trata do espaço onde o jovem passa a despender o maior tempo da sua vida,
sendo portanto desejável que possa funcionar como lugar de aprendizagem da disciplina do espaço, fomentando a capacidade de
percepção e organização do espaço também
na relação com o outro, e com os outros.
Uma escola é um lugar de aprendizagem.
Uma aprendizagem que cada vez mais, se
quer transversal a matérias do conhecimento mas também, no que respeita ao sentido
da comunidade e ao que o uso do espaço pode
significar como enriquecimento das relações
de uma comunidade. A escola é pois, também
em si própria, e no espaço que organiza, simultaneamente condicionando ou estimulando comportamentos, lugar de aprendizagem colectiva do jovem, enfim, do cidadão
em formação. É pela escola que passa prioritariamente a formação “espacial”, de todos
nós. Por outras palavras, é na escola que se
aprende a usar o espaço, que se entende o
espaço, que se faz o exercício de organizar o
espaço, que se raciocina também sobre o espaço. O modo como nos relacionamos com o
ambiente que nos envolve determina a nossa
capacidade de organização, a nossa exigência de qualidade no mundo que nos rodeia.
Nessa medida a escola, o espaço em que ela
existe e acontece também tem a responsabilidade de estimular a estruturação da vida
em colectivo. A escola é o lugar da vida a de
“formatação” social. É lá que aprendemos a
usar o espaço em colectivo. É lá que aprendemos a fazer corresponder o espaço a funções que implicam articulação de um colectivo, a actividades realizadas em comunidade.
É lá que aprendemos a viver em comunidade. Nessa medida, este programa é promotor também de uma nova atitude comportamental, convocando todos, mesmo todos os
intervenientes, do estudante ao professor,
do encarregado de educação ao funcionário
e ao do cidadão, e estimulando a disseminação dos valores de cidadania de uma comunidade.
A obra conduzida no Liceu Rodrigues de Freitas organiza-se em três frentes de modo a
adequar o espaço às novas exigências funcionais, reabilitar fisicamente corrigindo
problemas construtivos e potenciar as con-

dições de habitabilidade. A essa premente
necessidade de reconformar o espaço associa-se a importância patrimonial do edifício.
A obra de Manuel Fernandes Sá ultrapassa a
mera necessidade de manutenção revelando
a compreensão do edifício existente e o entendimento da lógica da organização dos espaços concebida por Marques da Silva, bem
como das alterações e ampliações introduzidas entretanto. Situando o carácter do edifício, descobre a regra para poder intervir de
um modo capaz, competente, criativo.
De facto trata-se de uma das mais importantes obras de Marques da Silva, desenvolvida a partir de um traçado proto-racionalista
que antecipa a modernidade do projecto tipo
do movimento moderno em termos conceptuais, embora do ponto de vista do desenha
reproduza, de acordo com a melhor escola
das Beaux-Arts, a gande composição baseada em eixos de simetria e numa articulação
também compositiva dos volumes. Próximo
do desenho do liceu Alexandre Herculano e
da linguagem seca de Ventura Terra no Camões e Pedro Nunes anunciava já nos detalhes dos baixos relevo ou dos painéis de azulejos, ou na elegância dos vãos esguios de
proporção abertos nas fachadas, a art déco
que ficará indelevelmente ligada a Marques
da Silva na sua aproximação mais consistente e tectónica realizada alguns anos mais
tarde na Casa de Serralves.
È por tudo isto que a nova intervenção requeria a delicadeza e ao mesmo tempo o rigor que tem vindo a ser impresso por Manuel
Fernandes Sá estabelecendo estrategicamente regras “perfeitas” de actuação e que
se podem ver no pormenor do caixilho, agora duplo, que integra no seu interior a necessária persiana, no revestimento dos lambris
que valorizam a austeridade dos corredores
e as suas proporções certas, na articulação
das cotas, níveis de soleira e na descoberta
dos pátios, agora aterrados e convocados
para novas utilizações.
Mas é sobretudo na ligação do novo com o
existido, e na conformação da obra nova que
se torna mais evidente a inteligência desta
intervenção. Ao contrário de funcionar por
acrescentos avulsos e uma série de requalificações pontuais, assenta numa estratégia
global de planeamento onde a definição da
regra de actuação constitui a matriz, a génese desencadeadora do processo. É esta regra que imprime o carácter e que anula qualquer acção singular ou autónoma.

De facto, Manuel Fernandes Sá responde
com a mestria de quem sabe lidar com a escala da cidade. Por outras palavras, com a
sabedoria serena do planeador, que aprendeu a ouvir, todos, e a perceber que tempo “é
o grande escultor” de cidades, do seu espaço
e do modo como a gente o usa.
O conjunto do auditório principal, salas de
ensaio e recitais, clube de jazz e biblioteca
especializada são assumidos em volume com
identidade própria assinalando “um novo ciclo na vida do Conservatório”, revelam o autor, o arquitecto e o pianista. Este corpo surge justaposto à ala poente, que abriga as
instalações do Conservatório com as salas
de instrumento e de ensino integrado, e articulando-se directamente com o exterior de
modo a constituir um espaço funcionalmente autónomo.
Um dos aspectos mais inovadores deste plano, isto é, deste plano de modernização do
Liceu Rodrigues de Freitas, é o modo como
“faz escola”, uma escola, aberta à comunidade. A criação de espaços autonomizáveis,
potencialmente partilháveis pela comunidade não só contraria a segregação funcional, como aposta no enriquecimento da ligação da escola aos cidadãos. E nessa medida,
constitui um estímulo para a rentabilização
social e económica, de esforços e espaços,
oferecendo à colectividade a utilização de
equipamentos (como a piscina, ginásio, campo desportivo, mas também cafeteria, cantina, auditório, biblioteca) mas também de um
modo lato, de uma cultura e de um modo de
estar.
A escola é o lugar da interacção com a sociedade, com a comunidade. Âncora urbana, é
sabido que a sua localização significa ponto
“geoestratégico”, nó de dinamização urbana. Situado na confluência de vias estratégicas para a mobilidade e a vitalidade da cidade
do Porto, o novo Liceu Rodrigues de Freitas
e o novo Conservatório de Música do Porto,
apresentam-se como um desafio, articulado
com o PDM, capaz de promover o surgimento
de uma nova cultura de ensino e aprendizagem entre nós.
Daí a importância da afirmação da escola
como espaço qualificadamente concebido,
correctamente articulado nas suas várias
funções. Porque só nessa medida é também
capaz de educar a usar o espaço, de ensinar
a relacionar os vários territórios de uma comunidade

.
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OCUPAÇÃO PACÍFICA DO PALACETE
DA FAMÍLIA PINTO LEITE, NA RUA DA
MATERNIDADE

uando revejo o período que mediou
entre 1960 e os 27 anos que se lhe
seguiram - aqueles em que prestei
serviço no Conservatório de Música
do Porto - o ano que ficou gravou na
minha memória foio da “ocupação”
pacífica do edifício da Rua da Maternidade, onde hoje funciona o Conservatório.
A minha ligação à escola começa nos
princípios dos anos 40 do século XX,
altura em que faço os meus primeiros
exames como aluno externo e assisto
a acontecimentos de índole artística, como a criação da Orquestra, em
1948, ou no ano seguinte, as comemorações do centenário da morte de
Chopin.
Quando se relêem os primeiros romances de Camilo ou Arnaldo Gama,
precisamente aqueles que se desenrolam no fatídico ano de 1809, o ano
da invasão de Soult e do desastre da
ponte das barcas, tem-se uma noção
aproximada — salvaguardando as
respectivas proporções, motivos e
consequências — do estado de anarquia eufórica que se viveu nesse ano
de 1974/75.
Ainda no tempo da direcção do Dr.
José Delerue, a situação do Conservatório tornou-se extremamente
precária. Os proprietários do edifício
da Travessa do Carregal interpuseram uma acção de despejo contra o
Conservatório. Era preciso encontrar
uma solução.
Pretendia-se alugar um prédio onde
instalar o Conservatório. Rejeitadas
algumas soluções, restava alugar o
prédio que se situa ao cima da Rua de
Álvares Cabral, esquina com a Praça
da República. Havia ainda na mente
de todos a casa da Rua da Maternidade, comprada à família Pinto Leite.
Mas nesses tempos do “cala e come”,
a Câmara (a que o Conservatório na
altura estava subordinado) reservalhe outros projectos…
Veio o 25 de Abril. Logo a 6 de Maio,
em Assembleia Magna, foi destituída a direcção vigente e eleita uma

Comissão Directiva Provisória, substituída a 19 do mesmo mês por um
Conselho Directivo a que tive a honra
de presidir, em eleições sucessivas,
durante os dois anos seguintes. Ficámos assim com a obrigação urgente
e inadiável de encontrar uma solução
para as instalações da escola.
Seguiram-se uma série de diligências
mais ou menos inconclusivas, traduzidas no tradicional e bem português
“jogo do empurra”, que só faz perder
tempo e paciência, e que se arrastou
por quase um ano. A 27 de Fevereiro
de 1975 a situação agudiza-se com
um telefonema do Tribunal a comunicar o julgamento da acção de despejo.
A 12 de Março seguinte, em reunião
do Conselho Directivo, é por fim decidida a ocupação tempestiva da casa
da Rua da Maternidade em virtude do
atraso e da indiferença que o assunto
vinha merecendo às entidades superiores. Circulava ainda um boato: a
casa corria o risco de ser ocupada por
terceiros. A acção ficou decidida para
o dia seguinte, logo após um plenário
a realizar às nove e meia da manhã.
Por consequência, no dia seguinte,
13, enquanto um grupo de professores, alunos e funcionários ia para o
Café «Boa Hora» e aguardava um telefonema para entrar efectivamente
na casa, outro grupo orientava o plenário no Conservatório com a missão
de, caso este confirmasse a decisão,
imediatamente telefonar para o café
a fim de o primeiro grupo avançar
para a casa. Assim aconteceu: o plenário confirmou por aclamação a nossa decisão e imediatamente se pôs em
acção o plano traçado na véspera, iniciando-se a transferência do recheio
de uma casa para outra. Entretanto, a
casa da Rua da Maternidade era ocupada pelo grupo que se encontrava
no café e eram desdobrados dísticos
de pano, previamente pintados, que
anunciavam, na varanda do primeiro
andar e no gradeamento exterior, as
«Novas Instalações do Conservatório
de Música do Porto».
Desta transferência guardo imagens
inesquecíveis de entusiasmo e colaboração, com o vasto cortejo de professores, alunos e funcionários, todos
transportando consigo um qualquer
objecto do enorme e valioso recheio,
estendendo-se ao longo do trajecto
entre as duas casas e sem que no final faltasse sequer um parafuso!...
Fernando Jorge Azevedo
Professor do Conservatório de
Música do Porto entre 1960 e 1986
Texto publicado no “Caderno de
Música” – edição dos noventa anos
do Conservatório de Música do Porto

FINALMENTE

BOAS RECORDAÇÕES

epois de uma prova de fundo que
começou por ser uma prova de velocidade, o Conservatório de Música
do Porto vai ser (assim o esperamos)
dignamente instalado.

iz os sete anos do meu curso liceal
(como então se dizia) no antigo Liceu
D. Manuel II, que já se tinha chamado
Rodrigues de Freitas e depois do 25
de Abril de 1974 voltou ao primitivo
nome. Ali estive, de Outubro de 1949
até Julho de 1956. E guardo boas recordações desses sete anos.

Na qualidade de Presidente da Associação de Pais do Conservatório, nos
últimos oito anos, tenho sido um observador atento a todo o trabalho desenvolvido. Nunca nos deixámos vencer pelas contrariedades, convivendo
com o desconforto do desinteresse
e com a indiferença das autoridades
públicas.
Teremos agora de partilhar um edifício com outra escola, ainda que autonomamente (promessa da actual
Ministra da Educação). Digo isto por
ter participado directamente em várias reuniões - das reuniões da DREN
àquelas onde participou a Ministra e
o Secretário de Estado – de debate e
aceitação do projecto educativo proposto pelo Conservatório.
Estamos convictos que, quer as condições do edifício, quer as condições
pedagógicas, serão as preconizadas
pelo Conservatório.
Não podia deixar de me congratular
com o trabalho heróico de persistência de todos aqueles que, desde 1999,
se dedicaram insistentemente a este
projecto: Conselhos Executivos, Conselhos Pedagógicos, Assembleias de
escola e Associação de Pais, todos
fazem parte dos grupos de trabalho
criados para atingirmos um projecto
educativo de excelência.
Visitei as obras em curso no passado mês de Julho e apesar de alguns
atrasos em determinados sectores,
outros há que estão a ser renovados
a bom ritmo, o que leva a pensar que
em Setembro os alunos irão ter mais
e melhores salas e com melhor isolamento acústico.
Em conclusão, gostaria de referir que
algo de poético se vai perder: um jardim lindíssimo onde os alunos estudavam ao ar livre; um som estranho
mas belo que se ouvia ao entrar ( já
que à falta de isolamento acústico se
ouviam vários sons de diversos instrumentos e vozes dos cantores) e
um soberbo edifício, ricamente ornado de tectos espectaculares.
J. Paulo
Presidente da Associação de Pais
e Encarregados de Educação do
Conservatório de Música do Porto

Nessa época, os liceus eram algo elitistas: no Porto só havia dois liceus
masculinos e dois femininos. Em parte por isso, a qualidade dos professores era alta. Tomaram muitas universidades de hoje ter um corpo docente
com esse nível… O curso liceal no D.
Manuel II deu-me uma boa preparação para o sequente curso universitário (Direito) e sobretudo para a vida.
Também foi no Liceu D. Manuel II que
iniciei as minhas actividades jornalísticas. Impulsionado por um dos grandes professores que tive – o Prof. Óscar Lopes – um grupo de alunos, um
pouco mais velhos do que eu, lançou
um jornal, o Mensageiro. Eu, que deveria ter uns treze anos, escrevi para
lá alguns artigos, mas era-me destinada, sobretudo, a parte desportiva.
Alguns dos promotores do Mensageiro seriam mais tarde presos pela
PIDE, incluindo o Prof. Óscar Lopes, o
que foi algo traumático.
Não sei bem porquê, no Liceu D. Manuel II não se podia jogar futebol. Mas
jogava-se muito andebol de onze, no
grande campo relvado nas traseiras
do edifício. Havia renhidos campeonatos, julgo que entre equipas dos
vários anos, sendo que várias vezes
ganhou uma equipa de alunos relativamente jovens, creio que do quarto
ano. Lembro-me que era guardaredes dessa equipa o depois engenheiro Marnoco e que nela jogava o
meu cunhado Pedro van Zeller, hoje
conceituado médico e que ainda viria
a jogar andebol no Sport.
Uma curiosidade: nesse tempo de separação de sexos no ensino secundário, aconteceu que no sexto e sétimo
ano a minha turma no D. Manuel II
era maioritariamente constituída por
raparigas (muitas das quais queriam
depois seguir cursos universitários
de Letras). Uma novidade. E, em plena adolescência, não deixou de ser
uma experiência interessante.
Francisco Sarsfield Cabral
Jornalista
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O MEU LICEU

O MEU LICEU D. MANUEL

ntrei, com doze anos de idade, para o
Liceu D. Manuel II (assim se chamava
a actual Escola Básica e Secundária
Rodrigues de Freitas) em Outubro de
1973 e aí estudei até Junho de 1978.
Foi como se pode imaginar um período, ao mesmo tempo, muitíssimo
intenso, rico em mudanças e de participação activa em tudo o que dissesse
respeito não só à escola mas à sociedade. À descoberta do Conhecimento
juntava-se a descoberta da Democracia e da Liberdade. Era todo um Mundo novo colocado ao dispor de uma
criança primeiro, de um jovem depois,
que a tudo assistia e em tudo procurava participar.

ão são brilhantes as minhas primeiras
recordações do liceu. Tinha acabado
a primária, numa aldeia perto de Viana . Todos os dias lá ia, para a Escola,
pelos caminhos do milho, com um ranchinho de colegas. Eu era o único que
usava calçado, todos os outros iam
descalços o que eu invejava um pouco,
porque atravessavam os ribeiros pela
água e eu atrapalhava-me sempre. À
vinda, mais descontraídos, parávamos
para tentar apanhar girinos no mesmo
ribeiro onde, agora, me metia mais à
vontade.
Esperava-me a minha avó com a merenda e a ajuda para os ”deveres”.
Éramos poucos.

Poderá questionar-se se era, ainda
assim, possível ensinar e aprender.
Era e como! Reconheço, hoje, que as
tão almejadas estabilidade e tranquilidade eram conceitos que em nada
se aplicaram aos cinco anos lectivos em causa. Reconheço que aos
docentes se depararam momentos
particularmente difíceis e que, nós,
os alunos, nunca tornámos fácil o seu
trabalho. É também de justiça afirmar
que nesta escola tive excelentes professores e professoras que em muito
contribuíram para a minha formação
e que foram determinantes para o
que hoje sou, quer como profissional
quer como cidadão. Correndo o risco
de esquecer outras/os, quero prestar homenagem a três professoras
às quais, de forma diferente, muito
devo: Elvira Leite, Eunice Ramalho e
Maria Manuela Maldonado. Também
desse tempo guardo, ainda hoje, mais
de 30 anos volvidos, bons amigos, e
aproveito para mandar um abraço ao
Zé Rui Paixão, ao Paulo Mendes e ao
Filipe Bonnet.

O liceu afligiu-me, em primeiro lugar
pelo tamanho e pelo número de colegas, a maioria muito mais velhos e
maiores. Achava o edifício triste. A
minha timidez confundia-se com o
cumprimento da disciplina rígida. Não
podíamos usar calções e fazíamos
exame de gravata. Sempre detestei as
calças à golf que usava!

O Rodrigues de Freitas foi, como se
pode perceber, de crucial importância
para a minha vida, por isso, é com incontido orgulho que escrevo este pequeno texto e que, sobretudo, assisto
à requalificação, com a certeza de que
esta escola continuará a formar cidadãos e cidadãs para os quais será tão
determinante como o foi para mim.
António Leite
Director Regional Adjunto

O reitor circulava pausadamente pelos corredores, em silêncio, muito alto,
muito direito. Nunca lhe ouvimos uma
palavra, mas inspirava um verdadeiro
terror.
Lembro com saudades, apenas, as aulas de português do Dr Óscar Lopes e
os animais empalhados do museu. Não
gostava da ginástica, nem dos jogos e
sobretudo tinha muito medo da piscina que achava escura e encerrada.
A saída era divertida, juntavamo-nos
com as meninas que desciam do Carolina. Mais tarde foram as nossas
namoradas. Nós, cuidadosos nas demonstrações de afectividade, sempre
vigiados, mesmo nos arredores do
liceu.
Estava dispensado das aulas de religião e moral. Éramos dois em todo o
liceu. Aborreciamo-nos no recreio enquanto esperávamos a saída dos colegas que, com pena de nós, ameaçados
com as penas do inferno, por culpa dos
nossos pais, fizeram uma subscrição
para nos oferecerem um tercinho. Tivemos, assim, um momento de grande
religiosidade.
O meu pai, também não me deixava
frequentar a Mocidade Portuguesa e
eu nunca tive farda, nem desfilei com
os lusitos, meus amigos, no dia de Portugal e da Raça. O pretexto que dava é
que pertencia a família sem recursos.
Deram-me um cinto com uma fivela
em forma de S e um bivac, para ajudar.
Foram para o lixo directos. Sofri, no
liceu, algumas represálias, sobretudo

ameaças verbais que nunca se cumpriram. Agradeço-lhe hoje esta radicalidade anticlerical e antifascista que
me fez sofrer e de que hoje me orgulho tanto. Ele que se recusou sempre a
chamar D. Manuel ao Liceu Rodrigues
de Freitas que tinha frequentado na
Rua da Vitória.
O segundo ciclo passou, neutro, e no
terceiro, junto com alguns colegas,
fizemos um jornal que se chamava
Mensageiro. Andava por aí o MUD Juvenil. Tínhamos um grupo da alínea H,
para arquitectura e, finalmente, sentime bem. Até o reitor se humanizou,
abrindo uma excepção connosco, com
quem gostava de conversar sobre arte
moderna. Organizamos uma exposição, com o seu apoio, com reproduções de pinturas que foi um sucesso.
Tivemos pena quando foi afastado,
destroçado, sob suspeita de maus
costumes. Se calhar a pose e o autoritarismo representavam as indispensáveis “públicas virtudes”.
Alexandre Alves Costa
Arquitecto
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NINGUÉM DIRIA

uardo muitas recordações do Liceu
D. Manuel II. Lembro-me que ia quase
todos os dias de eléctrico para o liceu,
que nessa altura era frequentado
só por rapazes. Do outro lado da rua
era o liceu das raparigas, e nós normalmente encontrávamo-nos a meio
para ver as miúdas. Lembro-me de
vários contínuos, do Vaz que era mau
como as cobras, do Noé que era muito
simpático. Não me lembro dos nomes
dos outros mas lembro-me das caras
de alguns.
Lembro-me da pista de atletismo,
onde fazíamos ginástica e jogávamos
futebol. Lembro-me da professora de
francês, a Preciosa, que era conhecidíssima. Lembro-me de ter apanhado
duas faltas disciplinares a canto coral, com um professor que lhe chamávamos o Dominó. Foram as duas
primeiras faltas disciplinares que
apanhei. Depois só apanhei mais uma
durante o tempo todo de liceu, com
o Cervejo Rodrigues, curiosamente a
canto coral. Ninguém diria, mas nem
eu sabia na altura que ia ser musico.
Lembro-me do espaço a que chamávamos “bufete”, que era a cafetaria.
O chefe dos contínuos, o Vaz, era muito cumpridor das normas. Quem ficava no bufete depois de tocar, o Vaz, se
podia, corria todos à bofetada para as
aulas. Tenho muito boas memórias de
colegas, apesar de só ter frequentado
o Liceu dois anos, porque, em segui-

da, entrei para o Garcia da Horta, que
ficava ao lado da minha casa. Lembro-me de muitos professores, foi
uma época que me ficou marcada. E
foi lá que comecei a fumar, não é muito bom mas foi nessa altura. Comecei
a fumar muito miúdo, com 10 ou 11
anos. Comprávamos cigarros avulso
em duas tabacarias ao pé do Hospital
Maria Pia. Foi também no Liceu que
aprendi a entrar e a sair dos eléctricos em andamento. Lembro-me ainda que nessa altura havia inverno,
havia estações do ano. O Inverno era
mesmo inverno, era muito diferente
do tempo de hoje em dia, que está
muito mais instável. Lembro-me bem
daqueles invernos e do meu pai, de
vez em quando, levar-me ao liceu.
Lembro-me do edifício, com a entrada principal e o gabinete do reitor
a seguir ao primeiro vão de escada.
Nós entravamos pelo lado esquerdo
que ia dar ao campo de futebol, ou
por cima que ia dar às aulas de canto
coral. Também me lembro das aulas
de religião e moral, com um padre
que nós gostávamos imenso, embora
gozássemos com ele. Lembro-me do
padre Luis de Faria, franciscano, mau
como as cobras, que batia e punhas
os alunos num canto, e lembro-me
de um padre com 30 e poucos anos,
era um padre que nós gostávamos,
com um discurso muito mais moderno. Apesar de sermos miúdos, isso
agradou-nos imenso. Lembro-me da
Mocidade Portuguesa, com actividades físicas ao ar livre, que era uma
componente positiva da Mocidade.
Lembro-me que queria muito ter a
farda mas o meu pai não me deixava,
e nunca a comprou. Naquela idade
achávamos piada às fardas, com os
cintos e o emblema, e como todos tinham eu também queria ter. Fiz amigos para sempre no Liceu D. Manuel,
como o Miguel Guedes de Carvalho,
que é o arquitecto do meu restaurante e que continua meu amigo, e do
Antonio José Areia? Dias, que ainda
hoje somos amigos, vemo-nos muito
pouco mas trocamos mensagens, e
ele vai aos meus concertos.
Rui Veloso
Músico

E
A LIGAÇÃO À ESCOLA

ntrei na Rodrigues de Freitas ainda
a escola se destinava ao ensino masculino. Era um espaço agradável. Fui
metodóloga, porém nunca deixei de
dar aulas. Acredito que, independentemente dos cargos ocupados, devemos manter uma ligação à escola.
Mesmo sendo professora e metodóloga, tinha tempo para muitas outras

42 | R E N O V A R
funções. Fundei o jornal “O Rodrigão”,
subsidiado pelo município durante
seis anos. O grupo de teatro estava
inactivo e foi preciso reactivá-lo, tarefa que chamei a mim com gosto.
Conseguimos que a Câmara colocasse uma actriz residente na escola e
fizemos peças muito interessantes,
como a estética do Fernando Pessoa.
Foi um espectáculo notável para todas
as escolas do Porto. É pena não haver
registo, naquela altura não tínhamos
vídeo. Aproveitámos os jardins - que
baptizei de jardins de Inverno - para
fazermos as feiras de São Martinho
com alunos, funcionários e professores. O dia dos namorados, apesar de
ser uma importação anglo-saxónica,
era também comemorado com plantas e postais e, como não podia deixar de ser, fazíamos também a festa
de São João. Havia um grande intercâmbio entre os corpos da escola.
Todos os anos, organizava uma visita
guiada às instalações para os professores novos se sentirem integrados.
Com as minhas turmas fiz desfiles de
Carnaval, traduzi o Auto de São Martinho de Gil Vicente e preparei os alunos para a respectiva representação.
Tínhamos um teatro onde se ouvia
também concertos. Esta escola não
era um aborrecimento. Na altura do
25 de Abril de 1974, a escola foi aberta ao ensino misto.
Maria Manuela Maldonado – professora de português e francês 1971-96
Sentia-me bem ao pé dos alunos
Quando entrei na Escola Rodrigues
de Freitas fiquei assustada. Era nova
e a escola parecia-me um armazém
de pessoas. Cheguei a ter turmas de
43 alunos. No total, eram 5200 alunos que frequentavam a escola. Fui
obrigada a fazer um mapa para me
orientar dentro do edifício. Parecia
um quartel. Dava várias disciplinas ao
mesmo tempo. Sentia-me bem ao pé
dos alunos. Lembro-me de uma vez
utilizar o quadro e subir ao estrado
enorme. Ao pé do quadro tinha um vidro e eu via o reflexo dos alunos. Estava de costas para a turma a gesticular
muito, a explicar a matéria. Reparei
que havia um aluno que me estava a
imitar com os mesmos gestos. Disselhe para ele vir dar a aula. Ficou tão
atrapalhado que deu um trambolhão
a subir para o estrado. Foi remédio
santo, nunca mais me atrapalhou. O
engraçado é que este aluno é agora
professor na escola.
Filomena Marques
Professora

E

UMA ESCOLA DESAFIADORA

sta escola traz-me muitas e diferentes recordações. Entrar aqui foi um
sufoco. Comecei a andar pelos corredores, a ver as cadeiras antigas, as
salas com um grande estrado. Só me
apetecia chorar. Cheguei a dizer que
não conseguia dar aulas naquelas
salas. Há muitos anos que eu não trabalhava com alunos postos em filinha

nas carteiras. Devo ter feito um ar tão
aflito que o presidente do conselho
directivo disse-me para ir à procura
de uma sala onde conseguisse dar aulas. Nesse ano tinha começado a funcionar o ensino recorrente, havendo
assim uma série de salas com mesas
novas. Passei a dar todas as aulas na
sala 6. A escola estava cheia de fantasmas e era labiríntica, um labirinto
com sentido, uma vez que o espaço
físico contava a história da escola.
O espaço tinha o peso dos grupos
dentro da escola e ainda o peso dos
saberes académicos. A construção da
minha identidade profissional passou
por aqui. Foi, em tempos, uma escola
profundamente hierárquica. Não é
uma escola que nos deixe indiferente. É uma escola desafiadora. Agora
há uma grande transformação de espaço que é igualmente desafiadora.
Gosto muito desta nova remodelação. Sinto-me muito bem aqui.
Filipa Baganha
Professora de filosofia – desde 1989

A
O MELHOR SÃO OS ALUNOS

s minhas melhores recordações estão ligadas aos alunos e, claro, às
actividades que desenvolvemos na
escola. Fui muito bem tratada desde que ali cheguei. Fizeram-me uma
visita guiada à escola, o que era bom
para quem entrava já que a escola tinha a configuração de um quartel (o
que se reflectia também nos nomes:
primeira divisão, segunda divisão...)
Ao longo dos 20 anos que aqui tenho
leccionado, acompanhei com muita
mágoa a degradação das instalações.
Quando nos disseram que a escola
seria remodelada, o nosso cepticismo foi grande: era uma promessa
antiga e tantas vezes repetida. Remenda aqui, emenda ali, ia-se fazendo alterações, mas era urgente uma
remodelação grande. Agora, temos
finalmente uma escola muito mais
luminosa, muito mais confortável. A
memória serve para guardar tudo o
resto, o que conhecemos e foi substituído. Os vizinhos do Conservatório
são muito bem-vindos. Da música só
pode vir uma boa vizinhança. É um
novo ciclo que está a começar.
Isabel Taveira Vaz – professora de
português desde 1988

Museu Etnográfico do Porto. Era professor de português e autor dos livros
de texto. Todos os fins-de-semana o
professor levava para casa trabalhos
para corrigir. Eu nasci em Lamego
e, quando vim para aqui, fiquei com
muitas saudades de Lamego. Um dia
fiz um soneto sobre Lamego e o Professor levou-o para corrigir. Quando
cheguei na segunda-feira, entregoume o soneto todo corrigido, dos acentos predominantes às rimas pobres.
Acabou com o poeta que poderia haver dentro de mim. Lembro-me de outros professores como o Dr. Seixas, o
Dr. Celeiro e, ainda, do Dr. Barroso que
leccionava História e a quem nós chamávamos a “múmia”, porque nunca
sorria. O Dr. Marcelino de Freiras era
completamente careca, havia quem
o chamasse “pedra polida”. O Dr. Joaquim Lopes era muito pequenino,
era “o meio tostão”. Todos tinham um
nome. Recordo-me de um acontecimento muito importante para esta
escola, um caso notável que lhe deu
prestígio em todo o país: o programa
“Taco a Taco”, apresentado pela Maria Elisa, que na altura estava no seu
início da sua carreira. A Rodrigues de
Freitas ganhou o concurso e, como
prémio, os alunos receberam uma
viagem a Angola. O outro prémio foi
um campo de jogos. Na altura havia
uma grande ligação aos alunos que
hoje, penso, ser mais difícil de acontecer. Quando era aluno, certa vez,
perdi-me na escola e desatei a chorar. Um empregado veio ter comigo
e tratou-me muito bem. Era o Sr.
Ribeiro, que era o auxiliar das físicas.
Quando assumi as funções de vicereitor mantive sempre uma relação
de amizade com os reitores, mesmo
fora do estabelecimento de ensino.
Durante muitos anos, considerei que
o trabalho que fazia não era trabalho,
era prazer.
António Ruivo
Aluno 1944 e vice-reitor

T

UMA ESCOLA MARCANTE

Trabalhar aqui era um prazer
Tenho uma grande ligação a esta escola. Fiz os sete anos de liceu aqui. Fui
para a Universidade e, cinco anos depois, estava de volta como professor.
Nessa altura, ainda apanhei muitos
professores que eram do meu tempo.
A determinada altura, convidaramme para ser vice-reitor. Cheguei a
estar alguns anos fora da escola em
outras funções, mas acabei sempre
por regressar.

enho saudades da Rodrigues de Freitas. É uma escola marcante. Apesar
dos problemas que todos diziam que
tinha, os alunos gostavam de ir para
lá. Quando eu era professora havia
sempre uma grande lista de espera.
Era muito difícil de entrar. Gostava
muito de dar aulas, de estar com os
alunos. Conheço este edifício como
as palmas da minha mão. É uma escola que precisa de ser explorada, tem
muitos recantos. Todos os anos, a 1
de Dezembro, os professores, funcionários e auxiliares de educação reformados da escola reúnem-se para
um almoço de confraternização. Começamos com uma missa por todos
colegas falecidos, e depois segue-se
o almoço. É um bom momento.

Como aluno, apanhei professores notáveis. Recordo-me do Augusto César
Pires de Lima, que foi o lançador do

Maria José Monteiro
Ex-professora de biologia
– desde os anos 80
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RECORDO O RODRIGUES DE FREITAS

nicialmente era Rodrigues de Freitas, depois D. Manuel II e, após o 25
de Abril de 1974, regressou ao nome
de origem. Comecei a minha actividade no liceu Alexandre Herculano,
depois fiz o estágio na Rodrigues de
Freitas. Recordo especialmente uma
casa com milhares de alunos. Antes
de existirem escolas secundárias à
volta, a Rodrigues de Freitas e a Carolina Michaelis eram a sede dos alunos
que vinham da Póvoa do Varzim e de
Matosinhos. Com a criação de mais
escolas secundárias nestas zonas a
frequência diminuiu. Entretanto, foi
criado o curso nocturno, que tinha
quase tantos alunos como o diurno.
No pós-período revolucionário, esta
escola teve à volta de 4500 alunos.
Recordo alguns que na vida profissional estão no apogeu da sua carreira,
em especial, Lopes dos Santos, que
fez parte de uma equipa fabulosa
que, em 1973, esteve no concurso televisivo “ Taco a Taco”. Esse concurso
foi ganho pela Rodrigues de Freitas.
O prémio foi uma viagem a Angola em
Agosto de 1973. Nessa viagem houve
um comportamento exemplar dos
alunos da Rodrigues de Freitas. Foi
uma viagem memorável. No período
anterior ao 25 de Abril, houve uma
certa agitação, um período revolucionário. Fui professor em diversas
turmas e nunca tive qualquer problema. Tomei a responsabilidade do
lançamento de ano em vários anos
consecutivos, correspondente aos
horários de distribuição do horário
de distribuição e serviço ao pessoal docente. Trabalhava comigo uma
equipa que num mês punha o liceu
em execução. Antes disso, depois das
inscrições, a secretaria fornecia-me
os elementos necessários e muitas
vezes na Costa Nova, passava as minhas férias a fazer uma distribuição
e serviço, a formar turmas. Chegava
com esse material e o funcionário
exemplar – que era o Sr. Santos - fazia um quadro com os horários dos
professores. Não era uma tarefa fácil numa casa com cerca de cinco mil
alunos. Tínhamos em funcionamento
pleno cinco divisões, vários anfiteatros e gabinetes. Até 1973/74 a escola era exclusivamente masculina,
excepto no curso nocturno. Só havia
três liceus normais em Portugal e
este era um deles. No pós 25 de Abril,
a escola passou a acolher raparigas.
Inicialmente fez-me impressão ver
apenas duas ou três raparigas.
Há já alguns anos que estou deslocado do serviço docente, mas o carinho
especial por esta casa ficou. Foi aqui
que os meus dois filhos fizeram a sua
vida escolar. Recordo a convivência
que existia entre os professores, a
amizade entre os mesmos e o nível de
exigência que aqui se praticava.
António Martins Pereira
1968/69 – 1981
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O ENCONTRO RENOVADO
COM OS MAIS NOVOS

sta escola é muito importante para
mim. Aqui passei parte da minha vida
profissional. Foi crucial o encontro
com alunos que me marcaram imenso. Trabalho hoje com alguns antigos
alunos e este ciclo faz com que não
acabe a nossa profissão. A escola
marca principalmente pelas pessoas. O facto de se conviver com jovens
traz-nos juventude. Passei por períodos muito diversos nesta escola, períodos calmos, outros controversos.
Aqui vivi o 25 de Abril. É uma escola
com muito prestígio: chamavam-lhe
a Universidade da Carvalhosa. É uma
escola por onde passaram grandes
nomes. A determinada altura, a estrutura tremeu e foi difícil retomar aquela característica e força que tinha.
De qualquer modo, aguentaram-se
sempre as transformações: da conservação da escola à destruição da
escola. Os momentos difíceis foram
sendo superados. Esse trabalho de
adaptação constante e de luta para
que o ensino seja mais interessante,
faz parte da minha vida profissional.
Acho que vivi bem e plenamente a
profissão de ser professora. Com a
remodelação que foi feita agora a escola está muito limpa, muito bonita,
mas ainda está desprovida da marca
das pessoas, ainda está verde.
Elvira Leite
1972 ex-professora de desenho

T

EXPERIÊNCIA E SABEDORIAS

enho muito boas recordações da
escola Rodrigues de Freitas. Nunca
tive grandes problemas e mantive
sempre um bom relacionamento com
professores, alunos e outro pessoal.
Esta escola representa muito para
mim. Eu era uma pessoa muito acanhada, vinha de um meio totalmente
diferente. Quando aqui cheguei descobri um mundo novo. Foi um pouco
difícil no inicio, mas rapidamente me
ambientei. Ao longo dos anos, houve
sempre grandes modificações. Vai-se
buscar experiências, sabedoria.
Edviges Costa
1937 empregada durante 31 anos

A ESCOLA ESTÁ MAIS ALEGRE

escola ensinou-me muito. Ensinoume a ver o mundo de outra maneira.
Tenho de agradecer muito às colegas e professores que me ajudaram
ao longo da minha vida. Fez-me bem
trabalhar nesta escola. Fez-me bem
conviver com os alunos. Foi uma experiência muito boa. A escola agora
está mais airosa, muito alegre. Faziam falta estas obras e foram muito importantes para a Rodrigues de
Freitas.
Carolina Fonseca
Funcionária Administrativa
1971 – 23 anos
É GRATIFICANTE PERCORRER
COM UM OLHAR O PASSADO...

E

ver quanto de positivo se realizou ao
longo do tempo, neste ano em que
se comemora o 90.º aniversário da
fundação do Conservatório de Música do Porto. É igualmente um bom
exercício olhar para o presente que
nos envolve e para o futuro que nos
espera. Estamos num período em que
se pretende reorganizar o ensino vocacional artístico. É o momento certo
para que no sistema de ensino português se assuma claramente a identidade e a importância deste sector do
sistema educativo, que tem mantido
uma presença contínua, se bem que
marginalizada na cultura e sociedade
portuguesas, e assumir a importância que também o Conservatório do
Porto teve neste domínio. Apesar de
algumas opiniões que têm origem em
leituras e interpretações que tentam
pôr em causa, quiçá apagar, o papel
relevante que o Conservatório [Conservatórios] teve e continua a ter
na formação de músicos em Portugal, com base em conclusões que se
apoiam em estudos e premissas que
não têm em conta todos os dados do
problema, tal como tem sido amplamente assinalado e demonstrado.
Poderíamos dizer que estamos numa
época complexa, em que nem sempre
é fácil convencer alguém da importância do Conservatório e do ensino
que nele se está a ministrar.

Poderíamos falar no contexto cultural, em que a música e outras artes
performativas são encaradas como
actividades humanas com muito
investimento e pouca rentabilidade económica; em que se olha com
estranheza para o “parco aproveitamento” do investimento na formação, que exige recursos com algum
volume; em que parece ser necessário contabilizar economicamente
todos os benefícios da educação e
prática artísticas para o indivíduo e
a sociedade, como se fosse possível
reduzi-las a números; em que a educação e formação artísticas perdem
claramente no confronto com as ciências e tecnologias.
Poderíamos dizer da possibilidade de
existir também um razoável analfabetismo artístico-musical, assumido
às vezes com jovialidade, porventura
associado a alguma erudição a respeito do fenómeno musical.
Poderíamos falar da inclinação para
uniformizar no ensino vocacional da
música rigorosamente tudo à luz de
soluções ao alcance da mão existentes para o ensino genérico, sem olhar
às necessidades próprias da formação de futuros músicos, ao perfil dos
professores, à avaliação do desempenho e à formação contínua.
Referiríamos a confusão que se manifesta sobre o papel efectivo a dar
à música e qual o papel dos músicos
e outros artistas na educação artística genérica; em que parece existir
algum esquecimento da necessidade
de os respectivos professores terem
uma formação e um percurso profissional que exigem um contacto real e
profundo com a música em contexto
de execução e criação – que sejam
“artistas” - e não somente teórico e
pedagógico.
Poderíamos apontar a tentação de
pensar que, no contexto português, a
simples existência de uma formação
musical genérica, que é necessária
e alarga a base de recrutamento de
alunos para a formação artística vocacional, iria cumprir a necessidade
de um aluno aprofundar os seus conhecimentos e capacidades no domínio musical, assim como suscitar
o aparecimento natural de futuros
artistas, riscando do mapa os conservatórios.
Tantas razões para alguma perplexidade!
Fernando Valente
Presidente do Conselho Pedagógico

O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO
DAS ESCOLAS DESTINADAS
AO ENSINO SECUNDÁRIO
O objectivo do PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS
ESCOLAS DESTINADAS AO ENSINO SECUNDÁRIO (criado
por Resolução de Conselho de Ministros a 3 de Janeiro
de 2008) assenta em princípios de exigência de qualidade,
colocando o ensino português como potencial referência
internacional. Ao mesmo tempo, pretende-se promover
nos espaços escolares a divulgação de conhecimentos,
informação, competências dos alunos, estimulando
e apoiando a aprendizagem e formação de uma forma
integrada, a tempo inteiro e envolvendo a comunidade
exterior. Visa-se actuar de forma integrada ao nível
da requalificação das infra-estruturas físicas; da abertura
da escola à comunidade e da manutenção e gestão dos
edifícios após a requalificação.Este programa contempla
intervenções em 332 escolas, fortalecendo uma potencial
rede escolar nacional o que, estrategicamente, confere
importância absoluta a este programa e à construção
de uma nova cultura de aprendizagem.

NESTE ÂMBITO REFORÇA-SE
A INTERVENÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR
OBJECTIVANDO A:

Reposição da eficácia funcional através de:
· A oferta diversificada e qualificada de espaços lectivos
e não lectivos;
· Melhoria do sistema de sinalização, dispositivos
de informação e de exposição;
· Equipamento robusto, flexível e ergonomicamente
adequado;
· Investimento na criação de uma “imagem”
contemporânea para a escola.
Nível 2: abertura da escola à comunidade, através de:
Criação de condições espaço-funcionais e de segurança,
para permitir a utilização de partes da escola pela
comunidade em horários pós ou extra-escolares no âmbito
das actividades associadas à formação pós-laboral, aos
eventos culturais e sociais, ao desporto e ao lazer.
Nível 3: manutenção e gestão dos edifícios
após a requalificação, através de:

Reposição da eficácia físico-construtiva através de:
· Correcção de problemas construtivos existentes;
· Reparação e/ou substituição parcial de redes
e infra-estruturas de águas de esgotos
e de electricidade;
· Melhoria das redes informáticas;
· Melhoria das condições de segurança e de acessibilidade;
· Preservação da integridade arquitectónica do conjunto
edificado,com recurso a acções de conservação
e restauro em edifícios com valor patrimonial.
Reposição da eficácia ambiental através de:
· Melhoria das condições termo-higrométricas,
lumínicas e acústicas, de ventilação e de qualidade do ar;
· Criação de sistemas de tratamento de resíduos;
· Criação de condições para a curto/médio prazo ser
garantida a auto-suficiência energética das escolas
através do recurso a energias renováveis.

Realização de contratos de manutenção e conservação
para cada escola por períodos de 10 anos respostas
atempadas às intervenções pontuais de reparação;
a correcta utilização das instalações e dos equipamentos
através de acções de formação, acompanhamento
e responsabilização dos vários utilizadores;

PRINCÍPIOS DE INTERVENÇÃO
O modelo de edifício escolar proposto, não é uma escolatipo, mas um tipo de escola que convirja na direcção do
projecto educativo proposto por cada uma das escolas,
permitindo responder adequadamente às necessidades,
objectivos e características das suas comunidades
escolares e garantindo a durabilidade e sustentabilidade
da intervenção num prazo dilatado.
Este modelo proposto na articulação funcional dos vários
sectores lectivos e não lectivos; na garantia de condições
para o seu funcionamento integrado e abertura
de alguns sectores à utilização pela comunidade exterior
em períodos pós-lectivos; na criação de espaços
atractivos, multifuncionais, seguros, acessíveis
e inclusivos permitindo a utilização alargada a pessoas
com mobilidade condicionada e necessidades educativas
especiais; na aposta em soluções duradouras em termos
físico, ambientais e funcionais, de modo a garantir
a redução de custos de gestão e de manutenção.

Aprendizagem Formal
Salas de Aula
Laboratórios
Oficinas

DocenteS

NÍVEL 5

Aprendizagem INFormal
Cantina

Funcionários

NÍVEL 4
Biblioteca

Sala de Alunos
Loja de Conveniência

Sala
Polivalente
Auditório

Formação
de Adultos
(CNO)

Áreas
Desportivas

Direcção

Administração

Recepção
Entrada

NÍVEL 3

NÍVEL 2

NÍVEL 1

