
 

VISITA ÀS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO  
DA ESCOLA SECUNDÁRIA FELISMINA ALCÂNTARA 
A OBRA, LEVADA A CABO PELA AUTARQUIA MANGUALDENSE, 

 REPRESENTA UM INVESTIMENTO DE CERCA DE 1.500.000€. 
 
Marco Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, acompanhou a equipa da Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares (DEGEstE) na visita às obras de requalificação da Escola Secundária Felismina Alcântara 
(ESFA). Acompanharam ainda a visita o vereador da Educação, Rui Costa, a Direção do Agrupamento de Escolas, 
Agnelo Figueiredo e Maria Goreti Tavares, e Margarida Cunha, da Divisão de Obras Públicas do Município de 
Mangualde. 
 
“É um investimento importante para o concelho, pois estamos a melhorar as condições de ensino para os jovens, 
para os professores e para toda a comunidade escolar. Sabemos que eles são o futuro e é essencial que tenham as 
melhores condições hoje para serem a sua melhor versão amanhã”, destacou Marco Almeida.  
 
 

MELHORAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ESPAÇO E AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO DAS OFICINAS 
A obra levada a cabo pela autarquia mangualdense representa um investimento de cerca de 1.500.000€, tem como 
objetivo melhorar a eficiência energética do espaço. A intervenção visa o isolamento de toda a envolvente exterior 
dos pavilhões, caixilharia, isolamento e impermeabilização das coberturas, ainda pinturas gerais e substituição do 
pavimento das salas de aula e pavilhões, substituição das redes de água e redes de incêndio. Nestas obras foi 
igualmente comtemplada a substituição das coberturas do amianto no pavilhão gimnodesportivo e nos cobertos 
de ligação entre pavilhões e a ampliação do Pavilhão das Oficinas. 
 

NOVO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO 
Como parte integrante da requalificação faz parte a aquisição de novo mobiliário para as salas de aula. Mesas, 
cadeiras, bancadas de laboratório, novo equipamento desportivo para o pavilhão gimnodesportivo, entre outro 
equipamento que irá permitir melhorar o conforto de professores e alunos da Escola Secundária Felismina Alcântara 
 
 
 
Mangualde, 22 de março de 2022. 
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