
 

 

 

 

Abertura do Ano Letivo 17/18 
MELHORES CONDIÇÕES PARA AS  

ESCOLAS DO CONCELHO É UMA APOSTA  
DO MUNICÍPIO MANGUALDENSE 

«VAMOS TER NO PRÓXIMO ORÇAMENTO UMA DOTAÇÃO ORÇAMENTAL QUE 
PERMITE QUALIFICAR O QUADRO DE PESSOAL E DAR MAIS CONDIÇÕES ÀS 

ESCOLAS DO CONCELHO.» - JOÃO AZEVEDO 
 

Ontem, 13 de setembro, o Pavilhão Municipal de Mangualde acolheu a cerimónia de abertura de ano escolar, do 
Agrupamento de Escolas de Mangualde. O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, marcou 
presença na cerimónia onde foram premiados os melhores alunos (quadro de excelência). Foram ainda atribuídos 
prémios aos melhores alunos por parte do Rotary Clube de Mangualde e aos alunos excelência por parte do 
Crédito Agrícola Vale do Dão e Alto Vouga. 
 

«É FUNDAMENTAL QUE AS NOSSAS GERAÇÕES ESTEJAM MAIS BEM 
PREPARADAS. E PARA ISSO TÊM DE SE EMPENHAR MAIS E, PARA ISSO, TÊM DE 

TER MAIS CONDIÇÕES DE TRABALHO.» - JOÃO AZEVEDO 
 Para o edil, «é fundamental que as nossas gerações estejam mais bem preparadas. E para isso têm de se 
empenhar mais e, para isso, têm de ter mais condições de trabalho.». Acrescentando, «estas crianças têm tido 
muito sucesso e o Agrupamento de Escolas de Mangualde está a funcionar muito bem. Hoje temos mais alunos 
com melhores classificações e isso é fruto do trabalho de todos, alunos, pais e instituições. Esta convergência de 
esforços de todas as entidades tornam o nosso território mais forte e mais competitivo».  
 
João Azevedo afirmou que «o Município de Mangualde vai estabilizar o Quadro de Pessoal no próximo ano. 
Vamos ter no próximo orçamento uma dotação orçamental que permite qualificar o Quadro de Pessoal e dar mais 
condições às escolas do concelho.» Finalizando, «Hoje mesmo vai fechar este Pavilhão Municipal, porque vai 
iniciar-se as obras de requalificação deste Pavilhão e da zona da entrada da escola Gomes Eanes de Azurara. Há 
ainda um compromisso do Governo, na pessoa do Secretário de Estado da Educação, no sentido de no próximo 
orçamento de estado temos um Contrato Programa para reabilitar o ambiente escolar da Escola Secundária 
Felismina Alcântara. É uma obrigação do Estado assumir essa responsabilidade.» 
 

ESCOLAS DO 1º CICLO MODERNIZADAS 
A Câmara Municipal de Mangualde procedeu à aquisição de mobiliário escolar e computadores para modernizar 
e tornar mais confortáveis as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, do concelho. O investimento da autarquia 
mangualdense rondou os 18 mil euros. Na entrega dos materiais marcou presença o Presidente da Câmara 
Municipal de Mangualde, João Azevedo. 
 
O mobiliário escolar adquirido inclui mesas e cadeiras que proporcionam maior segurança, conforto e postura 
corporal. A introdução de computadores vai permitir a implementação de uma vertente pedagógica inovadora e 
dinâmica. 
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