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A Escola Secundária de S. Lourenço em 
Portalegre começou por ser a Escola de 
Desenho Industrial no nº 34 da Rua 
d’Elvas, com autorização do Ministro das 
Obras Públicas António Augusto de Aguiar, 
em 1884. O edifício compreendia lojas, 1º e 
2º andar e sobrecâmaras.  

Em 1891, a Escola muda-se para um 
edifício com cave, dois pisos e sótão, na 
Praça do Município, onde funcionam 
actualmente os Serviços Centrais do 
Instituto Politécnico de Portalegre. 

A Escola era constituída por: 

• 5 Oficinas (de Carpinteiro, 
Marceneiro, Serralheiro, Ferreiro, 
Costura e Bordados);  

• 3 Salas de Desenho;  
• 1 Sala de Geografia;  
• 1 Sala de Física;  
• 1 Laboratório de Química;  
• O Gabinete da Direcção;  
• Secretaria;  

• Sala de Professores;  
• Biblioteca;  
• Sala de Estudantes e recreio dos 

alunos.  

A passagem da Escola para as suas 
instalações actuais, na Avenida George 
Robinson, tem lugar em 1958, tendo o 
edifício sido inaugurado pelo então Ministro 
da Educação Nacional, Dr. Leite Pinto, no 
dia 5 de Junho.  

No ano lectivo de 2009/2010, quando das 
comemorações dos 125 anos da Escola, 
iniciaram-se as obras de requalificação e 
modernização do actual edifício, no âmbito 
do programa de requalificação das Escolas, 
levado a cabo pela «Parque Escolar». 

 

A Escola situa-se num local privilegiado da 
cidade de Portalegre, na Av. George 
Robinson, freguesia de S. Lourenço. O meio 
envolvente é constituído pelo Convento de 
S. Bernardo -(séc. XVI) monumento 
nacional desde 1910 -, Jardim da 
Corredoura, alvo de recentes intervenções 
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no âmbito de Programa POLIS e Câmara 
Municipal de Portalegre, antigo Colégio de 
S. Sebastião. 

Após as obras de requalificação, a Escola 
Secundária de S. Lourenço viu transformada 
em realidade uma ambição já antiga. Para 
além das salas de aula tradicionais passou a 
dispor de espaços amplos e apelativos. 
Incluem-se nestes, uma ampla e moderna 
Biblioteca, áreas de lazer ajardinadas, 
Complexo Desportivo e outras infra-
estruturas de apoio. 

De modo a responder eficazmente às 
necessidades da comunidade local, a Escola 
privilegia a multiplicidade da sua oferta 
educativa, certa que está de que apenas um 
sistema de ensino que se adapte à 
diversidade da sua população discente, 
promoverá o sucesso e a igualdade de 

oportunidades para os seus alunos, como é 
apanágio de um serviço público de 
qualidade.  

Assim, no ano lectivo 2010/11, com uma 
população de 728 alunos no ensino diurno, 
a Escola abriu os quatro Cursos Científico-
Humanísticos, vocacionados para o 
prosseguimento de estudos (Ciências e 
Tecnologias, Ciências Sócio–Económicas, 
Línguas Humanidades e Artes Visuais), e 
dois Cursos Profissionais (Técnicos de 
Instalações Eléctricas e de Gestão e 
Programação Informática). Além destes 
cursos profissionais, funciona, ainda, no 11º 
ano, o Curso Profissional de Secretariado e, 
no 12º ano, o de Informática de Gestão. 

No ensino nocturno, a Escola proporciona 
os Cursos de Educação e Formação de 
Adultos (EFA). 

 


